
Gazeta Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie 

 Święta to niezwykły czas, 
Gdy się budzi radość w nas. 

Wszyscy wszystkim wybaczają 
Tego co złe- nie pamiętają, 
Dzieci już nie rozrabiają, 
Na prezenty wciąż czekają. 
Wtedy każdy się weseli, 
I opłatkiem się podzieli. 
I wiedz, że w dniu tym kolego, 
Nie wydarzy się nic złego. 

Boże Narodzenie 

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się 

 Świąt Bożego Narodzenia 
 i Nadchodzącego NOWEGO ROKU 

Dużo szczęścia, zdrowia i radości 

wszystkim pracownikom szkoły 

oraz uczniom 

życzy 

Redakcja 
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Rozmowy ze studentkami.... 

    Jakiś czas temu przeprowadziłyśmy wywiad ze studentka-

mi, które odbywały praktyki w naszej szkole. 

Grażyna Ławińska– studentka chemii 

 

1. Jak dostać się na studia na wydziale chemii? 

 G. Ł. Najpierw odbywa się konkurs świadectw. Pod 

uwagę brane są takie przedmioty jak: chemia(70%), 

matematyka, fizyka, język obcy- 30%. 

 

2. Czy łatwo dostać się na chemię? 

G. Ł. Tak, łatwo się dostać, ale znacznie trudniej jest się 

na nich utrzymać. Trzeba znać min. układ okresowy po 

angielsku i jego opis. 

 

3. Ile osób zostaje przyjętych na pierwszy rok studiów? 

G. Ł. Przyjętych zostaje 450 osób, z czego po pierw-

szym semestrze zostaje ok. 150. 

 

4. Jak wygląda rozkład zajęć studenta chemii? 

  G. Ł. Tygodniowo jest to 20 godzin laboratorium, 15 

godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń. 

 

5. A jeśli zdarzy się tak, że ktoś będzie studiował 2 kie-

runki jednocześnie? 

G. Ł. Wtedy osobie takiej przysługuje indywidualny tok 

nauczania. Dobiera się odpowiedni plan zajęć.  

 

6. Czy trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach? 

G. Ł. Nie, nie trzeba. Zajęć opuszczonych się nie uspra-

wiedliwia i nie odrabia. Wykłady także są nieobowiąz-

kowe. 

 

7. Gdzie można znaleźć zakwaterowanie? 

 G. Ł. Można zamieszkać w akademikach, 9-10 piętro-

wych blokach mieszkalnych. W pokojach mieszkają 2 

lub 3 osoby. W skład jednego mieszkania wchodzi: ła-

zienka z prysznicem i kuchnia. Można sobie także wy-

pożyczyć naczynia kuchenne. Kuchnia wyposażona jest 

w kuchenkę gazową. Do nauki służą osobne pokoje. 

   Zakwaterowanie można też znaleźć w stancjach lub 

prywatnych mieszkaniach. 

 

8. Od czego zależą koszta zakwaterowania? 

 G. Ł. Koszta zależą od odległości z miejsca zamieszka-

nia do uczelni. Im dalej tym taniej. 

 

9. A co może nam Pani powiedzieć o studiach ogólnie? 

 G. Ł. Na studiach można poznać wielu ludzi. Są to Są to Są to 

najpiękniejsze lata życia. najpiękniejsze lata życia. najpiękniejsze lata życia. Nikomu nie trzeba się z ni-

czego tłumaczyć, ale nie na wszystko można sobie po-

zwolić.  

    Dzień dobry. Chciałybyśmy zadać paniom kilka pytań na temat studiów. 

Emilia Jastrzębska– stu-

dentka AWF-u 

 

1. Jak dostać się na Akade-

mię Wychowania Fizycznego? 

E. J. Aby zostać przyjętym na AWF, trzeba przedstawić 

swoje świadectwo  oraz zdać egzamin sprawnościowy 

z: gier zespołowych, gimnastyki, lekkoatletyki i pływa-

nia. 

 

2. Czy uczniowie klas sportowych  zwolnieni  są z egza-

minów? 

 E. J. Tak. Takie osoby zwalnia się z egzaminów spraw-

nościowych. 

 

3. Jakie przedmioty liczą się na AWF-je? 

 E. J. Na tym kierunku liczą się: biologia, chemia, fizy-

ka. 

 

4. Ile osób stara się o jedno miejsce na tym kierunku? 

E. J. Na jedno miejsce przypada średnio 4-6 osób. 

 

5. A z czego zdaje się egzaminy? 

 E. J. Egzaminy zdaje się z anatomii i łaciny. 

 

6. Czy trudno się na tym kierunku utrzymać? 

 E. J. Trudno z niego raczej wylecieć, trzeba tego 

chcieć, ponieważ profesorowie dają nam wiele szans na 

zaliczenie. 

 

7. Czy po AWF-je trzeba zostać nauczycielem W-Fu? 

 

E. J. Nie, nie trzeba. Po trzecim roku studiów wybiera 

się kierunek, który nas interesuje. Do wyboru mamy 

np.: turystykę i rekreację lub kierunek instruktorsko-

trenerski. 

 

8. Czy w ciągu roku są jakieś testy sprawdzające? 

 E. J. Tak. Są sesje: letnia i zimowa. Trwają one dwa 

tygodnie. W ciągu tych czternastu dni studenci chodzą 

na zaliczenia i egzaminy. 

 

9. Jak wyglądają wykłady na studiach? 
E. J. Nie dopuszcza się używania dyktafonów. Trzeba 

samemu sporządzać notatki, dlatego należy bardzo 

uważnie słuchać tego, co mówi wykładowca. 

 

10. Czy na studiach istnieją stypendia? 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Już po raz 

czwarty  naszą 

szkołę zapełniły 

ptasie wille. Po-

nad 70 karmni-

ków i budek lę-

gowych  zgłosili 

do konkursu 

uczniowie z 11 szkół powiatu 

wejherowskiego i lęborskiego. 

Prace jak zwykle pokazały 

dużą pomysłowość  naszej 

młodzieży. 

Organizatorki konkursu  już 

od września zajmują się przy-

gotowaniami, współpracują 

i nawiązują kontakty ze sponsorami. 

Dbają, aby nagrody były coraz bardziej 

atrakcyjne. 

Zgodnie przyznają, że prace wykony-

wane są na ogół bardzo precyzyjnie.  

Budki lęgowe i karmniki naszych 

uczniów, tradycyjnie już, trafiają w rę-

ce leśniczych z Nadleśnictwa Chocze-

wo i Wejherowo.  

 

 

W tym roku laureatami  konkursu   

„Najładniejszy karmnik, budka lęgowa” 

zostali: 

Szkoła podstawowa: 

kategoria karmnik: Szymon Konkol  

Gniewino 

kategoria budka: Dawid Macholl 

Gniewino 

Gimnazjum: 

kategoria karmnik: Natalia Macholl- Kostkowo 

kategoria budka: Magdalena Pyś- Kostko-

wo 

 

Nagrody przyznała komisja w składzie: 

 p. Beata Stodolna— nauczycielka sztuki 

– gimnazjum w Choczewie  

  p. Tadeusz Piankowski  -  leśniczy- Le-

śnictwo Młoty 

 p. Monika Nowak - nauczycielka sztuki- 

gimnazjum w Kostkowie . 

Tekst: Monika Nowak 

Zdjęcia: Jaanna Kowalewska 

 

 

 

Konkurs „Najładniejszy karmnik, 

 budka lęgowa” 
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Rozmowy ze studentkami.... 

KURIER SZKOLNY 

ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA 

dyskoteki i koncerty. Raz do roku odbywają się Juwe-

nalia - dni, w których studenci nie muszą chodzić na 

zajęcia, a biorą udział w różnych zawodach i zabawach. 

 

12. Czy istnieją specjalne dyskoteki dla studentów? 

E. J. Są takie dyskoteki. Przy wstępie do nich trzeba się 

jednak wylegitymować legitymacją studencką. 

 

Dziękujemy za rozmowę. 

Kasia Osmańska 

i Agnieszka Maszota 

E. J. Tak. Wyróżnia się ich dwa rodzaje: socjalne: do-

chód nie może przekraczać na jedną osobę w rodzinie 

450 złotych. W pierwszym semestrze dostaję się 250 zł, 

a w drugim 320 zł. 

Istnieje też stypendium naukowe, ale warunkiem jest 

średnia minimum 4.0. 

 

11. Co student może robić w wolnym czasie? 

E. J. Dla studentów organizowane są specjalne imprezy, 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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1) Msza odprawiana w noc wigilijną 

2) Znajdujemy je pod choinką 

3) Śpiewane podczas świąt Bożego Narodzenia 

4) Przed Bożym Narodzeniem 

5) Imię króla ze stajenki betlejemskiej 

6) Pod obrusem na świątecznym stole 

7) „Przybieżeli do Betlejem...” 

8) Narodził się w stajni 

9) Przynosi prezenty 
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ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA ROZRYWKA 

A- Państwo Ameryki Połu-
dniowej 
B- Greckie piekło 
C- 10 przykazań 
D- Kongo 
E- Słynny surrealista 
F- Pierwsza epoka 
G- Opad 

1. Wyolbrzymienie 
2. Świąteczna choinka 
3. Ugięcie fali 
4. Wyraz dźwiękonaśladowczy 
5. Syn Minosa (człowiek-byk) 
6. Najwyższy szczyt Europy 
7. Znak zodiaku z początku roku 
8. Państwo ze Sztokholmem 

POZIOMO    
4) Figura z trzema kątami   

5) Pik w kartach    

6) Na półkach w sklepie   

7) Jesienny okres walki jeleni o łanie 

10) Lęk aktora    

11) Sypie się z włosów 

 PIONOWO 
1) Nić szewca 

2) Z szybami 

3) Część kartki 

5) Książka z dreszczykiem 

6) Lubi podróże 

8) Trójka dla ucznia 

9) Przy niej łoś   

Krzyżówka 3 



Nasze wiersze 

KURIER SZKOLNY 
Str. 6 

Mikołaj to osoba święta, 
Która o wszystkim pamięta. 
Czerwony frak zawsze zakłada, 
On urody i wdzięku mu nada. 
Biała broda to atrybut jego, 
(bardzo długa do tego.) 
Na plecach nosi wór z prezentami 
Wiozą go sanie z reniferami. 
W Wigilię wiedzą już wszystkie dzieci, 
Że do nich także Mikołaj przyleci. 

Agnieszka Maszota 

KROPLA  POEZJI  KROPLA  POEZJI  KROPLA  POEZJI  KROPLA  POEZJI 

Nieważne, co mówią 

nie mają znaczenia ich czyny 

Nieważne, czego Cię uczą 

Prawdą jest to, 

W co wierzysz sam 

Agnieszka Maszota  „DoAbryBeatu”- gra 
 
Czas poruszyć znów wiarę  
Czas pokazać im power 
Próżno liczysz na chwałę  
Ciągle kserując chałę 
Rym mój celny jak Mauer 
To mnie leczy jak Bayer 
Tym cię zhaczą jak bosak 
Co dzień chcesz zgrywać bossa 
Wchodzisz — Się ma i Kosa 
Czas już utrzeć Ci nosa 
Od poranka do zmroku 
Wyczuwalny luz w kroku 
Synu daj lepiej spokój 
Chcesz być MC jak „Fokus” 
Trzy, sześć, parę dni w roku. 
Chyba jesteś w amoku. Co? 

TOYA 

16/17 Wizja 
 
I    Młodzież myśli wciąż o bibach  
     szybkie akcje jak CORRIDA 
     Dźwięki jak z silników Miga 
     Ciepło jak przy piramidach 
 
II   Ma być czysto, ciężka sprawa 
     życie toczy się jak bajka 
     Doskonale – trwa zabawa 
     Wokół klimat jak Jamajka 
 
III  Już poznałem w szkole ludzi 
      Ich symbolem ciągły luzik 
      Z nimi się nie mogę nudzić 
      Starzy wiedzą o nas guzik 
 
IV   Wielkie dzięki dla chłopaków  
       „Kreta”, „Cyca” i „Orczyka” 
       plus dla wszystkich luz - kozaków  
       Kiedy znów będziemy brykać ? 

 TOYA  

Liceum 
 

Nasza klasa licealna, 

Jest po prostu idealna. 

Wszyscy pilnie się uczymy, 

Na wagary nie chodzimy. 

Pilnie w domu wciąż wkuwamy, 

Profesorów swych kochamy. 

Oni też nas uwielbiają, 

Za aniołki uważają. 

Wszyscy zawsze uśmiechnięci, 

Do zabawy nie brak chęci. 

Kiedy nas dopadnie złość, 

To każdemu damy w kość. 

Tak w liceum płynie życie, 

Gdy przyjdziecie, zobaczycie!!! 

Kasia        

 

Dwie twarze 

 

Kręci ona jak pralka 

Lalka w sexy ubrankach 

Fruzia najwyższa marka 

Moja cichutka fanka 

 

Ale czyja właściwie 

Ona zechce być moja 

Całkiem moja prawdziwie 

Może kręci ją TOYA 

 

Zapatrzona w mą postać 

Może w talent T.Y 

W jego głupiutkie figle 

Zachce ze mną się rozstać 

 

Toya człowiek bez twarzy 

Pewnie wybierze jego 

Z nim by chciała pomarzyć 

Lecz beze mnie nic z tego   

 

                   TOYA DLA...  
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Proszę zacznijcie pisać ciekawe 

pozdrowienia  

Bo „pozdrowienia dla x od y” to 

nie jest chyba szczyt pomysłowo-

ści 

(TOYA) 

 

Pozdrowienia dla ludzi, którzy 

pragną mych pozdrowień 

TOYA 

 

Słowa uznania dla mnie — bo co?   

Przecież mogę 

BTS 

 

Pozdrowienia dla wszystkich na-

uczycieli uczących II e od uczniów  

z II e 

 

Pozdrowienia dla GOŁĄBKÓW  z  

II LO 

A.S. 

 

Kolejne pozdrowienia dla Misia z  

II LO-  „ostro dajesz 

Dein Pferd 

 

Ukłon dla ziomali z wielkiej  

„piaskownicy” 

Czy masz koparkę? 

 AlaDyN 

 

Pozdrowienia takie wielkie, jeżeli 

jesteś dziewczyną 

I choć trochę mi się podobasz - 

odpadają duże wargi 

TOYA 

 

Niech w naszych domach w te 

święta stoły uginają  się od obfito-

ści .  

Dla nauczycieli i pracowników 

szkoły  od klasy II e  

 

Pozdrowienia dla DANUSIA od 

kuzynki Ani 

„Za dziewczyny się weź.”  

Do roboty 

 

Chciałabym pozdrowić osoby na 

których najbardziej mi zależy: 

GH- AK- AS- MO- SK- PS MP- 

EM- KO- AM- MA (Mateiko)-  

AD- JT- MD- KRET- KG -AF- 

BCZ- MB- MK- MR- WG- AM- 

ML- KK- DG-  

MP- MK- NCH- BCH- p.LK- 

ks.RM- ks.KK- p.KM- p.MP- 

p.EN  

I wszystkich poległych za ojczyznę  

Przedstawiciele 

„NIE LUBIĘ LICEUM 2,3.” 

 

Pozdrowienia dla wszystkich pta-

ków, które odleciały do ciepłych 

krajów „Wróćcie do nas” 

LO 

 

Pozdrowienia dla „Bambusa” bo 

jest pusty w środku- 

Umyj wiesz co. 

BTS+NKS 

BAMBUS=BAJBUS 

 

Chciałbym spytać, ile znaków 

maksymalnie zmieści się 

W pozdrowieniach? „A jest jakaś 

promocja”??? 

TOYA 

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego 

Nowego Roku dla Judyty  

przesyła Sabina 

 

Jak obyczaj stary każe, według 

ojców naszych wiary, pragnę zło-

żyć Wam życzenia w dniu Bożego 

Narodzenia . Życzenia przesyła 

Aurelia dla Ani, Natalii, Kingi, 

Ali, Sylwii oraz Iwony z II e. 

 

Wszystkiego najlepszego!  Weso-

łych Świąt i Szczęśliwego Nowego 

Roku życzy  

Agnieszka - Agnieszce Pułkownik 

 

  Z okazji Bożego Narodzenia po-

zdrowienia dla Sabinki i Przemasa, 

dla Agnieszki i Oleńki oraz dla 

Rafała i Dorotki od ich ukochanej 

Stokrotki 

 

Najserdeczniejsze życzenia 

(przystojnego gwiazdora) dla Ka-

mili, Sabiny, Przemka I Oli 

 od Agnieszki 

 

Mam nadzieję, że Św. Mikołaj do 

Ciebie przyjdzie (nie przejmuj się) 

od Wiki dla Kapsla 

 

Prezentów kupę , rózgi na  p..... 

Wysokiej choinki i wędzonej szyn-

ki. I szczęśliwego wyskoku do 

Nowego Roku. 

Życzy Syntia z II e dla Iwony Z. z 

II e i Rafała M. z I d 

 

Wszystkiego Najlepszego okazji 

Świąt Bożego Narodzenia zdrowia 

i szczęścia dla wszystkich uczniów 

klasy II e i pani A. Rohde przesyła 

Syntia 

 

Dla najlepszej przyjaciółki I. Zwa-

ra najserdeczniejsze życzenia z 

okazji zbliżających się Św.Bożego 

Narodzenia przesyła Syntia 

 

Wędzonej szynki, do nieba choinki 

dla Kamila, Krzysia i Gdaka prze-

syła koleżanka z klasy  

 

Wszystkiego naj z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia, dużo zdrowia 

i cierpliwości do niektórych 

uczniów dla pani Darii życzy 

uczennica 

 

Wszystkiego naj , naj , naj  z oka-

zji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia  od Aurelii dla Macie-

ja , Szymona , Pawła , Mateusza  i 

p. Arlety Rohde 

 

Wesołych Świąt Szczęśliwego 

Nowego Jorku 2005  dla przyja-

ciółki Sylwii z II e  Iwona 

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego 

Nowego Roku  dla koleżanek kole-

gów z  II e od Iwony  

 

Wszystkiego co naj  naj najlepsze 

z okazji nadchodzących Świąt Bo-

żego Narodzenia dla przyjaciółki 

Sabiny przesyła przyjaciółka Judy-

ta 

 

Pozdrowienia dla wielbiciela od 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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Pozdrowienia dla mafii z Jęczewa 

(POLICJA) 

 

Pozdrowienia dla Kasi B. z II d  od 

wielbiciela z II e 

 

Pozdrowienia dla dziewczyn z II e od 

chłopaków  z II e 

Iwony 

Wesołych Świąt dla Aurelii, Rafała, 

Krzysi, Agnieszki Pl. ,Kamila (oddaj 

mi sznurówki) od Judyty 

 

Życzenia Wesołych Świąt dla Ani 

Rettka przesyłają Daniel Styn i Janusz 

Ciechanowski     

 

Pozdrowienia dla Szczurka i Saszy od 

Koksa 

 

Pozdrowienia dla p. Jacka Stawiasza 

od chłopaków  II e 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
 

Pozdrowienia dla Aurelii Styn od Na-

talii M. 

 

Pozdrowienia dla Magdy Ruc od wiel-

biciela 

Wszystkiego najlepszego dla wszyst-

kich grzecznych dzieci życzy Mikołaj 

Na łamach tej wspaniałej gazetki bar-

dzo chciałbym 

Pozdrowić moją cudowną babcię – 

Możecie mi jej zazdrościć 

TOYA 

Pozdrowienia c.d. 

Mój komiks- ciąg dalszy 

KURIER SZKOLNY, GAZETA SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ, KOSTKOWO 22, 84-252 ZAMOSTNE 

Redakcja stylistyczna:  Katarzyna Osmańska, Ania Bałamucka, Natalia Macholl, Aurelia Styn, Agnieszka Maszota, 

Grzegorz Hinca. Opieka: Daria Marzec. 

Redakcja graficzna: Grzegorz Hinca.  

 

Redakcja techniczna: Jan Kaczmarek, Maciej Blok, Dorota Czaja, Agata Fratzke, Krzysztof Tarnowski, Alicja Se-

lonka, Kinga Opieka: Alicja Niepomnik. 

 


