
Gazeta Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie 

.....Miłość  cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

nie jest bezwstydna, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz wspóweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystki pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma.... 

Św. Paweł 

Hymn o miłości 

Czym jest miłość? 

Miłość. To słowo tak wiele znaczy, ale jednocześnie tak trudno je opisać. Wszyscy ludzie inaczej 

reagują na dźwięk tego słowa, inne ma dla nich znaczenie.  

     Postanowiłem przeprowadzić ankietę, w której  zapytywać się będę o to jedno tylko słowo - 

 „miłość”. Na pierwszy ogień poszli rodzice: 

Mama była najwytrwalsza: 

- Co mam Ci powiedzieć, synu? Miłość to uczucie, którego opis zająłby mi wiele czasu. Mogę jednak 

streścić Ci to w jednym, jedynym słowie- "bogactwo". Nie śmiej się z tego. Kiedyś ty poznasz jej smak 

i wtedy pogadamy. Zobaczysz. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

 Wszystko o miłości 

 Tradycja Walentynek- skąd 
się wzięła? 

 Wywiad z zakochanymi 

 Orkiestra Instrumentów Dę-
tych 

 Kropla Poezji 

 Pozdrowienia 
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Najlepsi... 

Złota trójka 

 

I miejsce: Dettlaff Anna z klasy III d 
 średnia ocen- 5,50; zachowanie wzorowe  
II miejsce: Blok Maciej z klasy II e 
 średnia ocen- 5,38; zachowanie wzorowe 
III miejsce: Kraska Karolina z klasy I a 
 średnia ocen- 5,14; zachowanie bardzo dobre  

  

 Nazwisko i imię  Klasa   Średnia Zachowanie 
 
1. Czaja Dorota   1c      5,00 wzorowe 

2. Dawidowski Szymon  1c      5,00 bardzo dobre 

3. Rutkowska Beata  1f      5,00 wzorowe 

4. Kłosowski Piotr   2a      5,00 wzorowe 

5. Lewandowska Małgorzata 1c      5,00 wzorowe 

6. Wróblewska Anna  1b      4,92 wzorowe 

7. Fratzke Agata   1c      4,92 wzorowe 

8. Richert Karina   3b      4,92 wzorowe 

9. Groth-Cierpisz Kinga  1c      4,85 wzorowe 

10. Gołda Kamila   1a      4,79 bardzo dobre 

11. Sznycer Aleksandra  2c      4,76 wzorowe 

12. Gwizdała Dorota  3a      4,75 wzorowe 

Gratulujemy i życzymy 
 dalszych sukcesów 
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jest nikim. Żadne bogactwa nie są w stanie dać 

mu tego, co daje prawdziwe, szczere uczucie. 

„Hymn” uświadamia nam, że miłość jest jedną 

z najpiękniejszych i najdoskonalszych cech. 

Niektórzy (np. Romeo i Julia) oddali za nią 

życie. 

      Często nasuwają nam się pytania związane z tym te-

matem. Zastanawiamy się dlaczego miłość jest taka do-

skonała? Czy w ciągu wieków wyobrażenia o niej ulegają 

zmianie? Wreszcie, co to jest miłość? Jeżeli masz wątpli-

wości\, co do doskonałości swego uczucia, to radzę Ci, 

drogi czytelniku, pomyśl czy to oby na pewno jest „to 

coś”.  

 

Maciej Blok 

     Miłość jest podstawą życia, czynnikiem, bez którego 

człowiek z całą pewnością by nie istniał. Po przeczyta-

niu „Hymnu o miłości” Świętego Pawła zacząłem bar-

dzo poważnie zastanawiać się nad sensem tego uczucia. 

Dlaczego dla jednych ludzi jest ono wartością najważ-

niejszą, a dla drugich z kolei tematem wstydliwym i od-

suwnym na dalszy plan? Doszedłem do wniosku, że spo-

sób rozumowania tych drugich jest pozbawiony jakiego-

kolwiek sensu. Nie wiem, jaki cel obrali sobie w życiu. 

Człowiek bez miłości jest pusty. Przecież Bóg nie dawał 

nam tego uczucia na darmo. Chciał, byśmy przynajmniej 

w jakiś sposób mogli czuć się różnymi od zwierząt. 

Nie chciał też, by miłość była marnotrawiona. Święty 

Paweł daje nam jasno do zrozumienia , bez niej człowiek 

Tradycja wa-

lentynkowych 

kartek i pre-

zentów przypi-

sywana jest 

d a w n e m u 

r z ym s k i em u 

obyczajowi.  

W  połowie lutego odbywać się miał 

niegdyś festiwal ku czci Junony, bogini 

płodności , a w trakcie obchodów  tego 

święta chłopcy poszukiwali swych wy-

branek. Kościół - by zakończyć te pogańskie ob-

rzędy- ogłosił 14 lutego dniem Świętego  Walen-

tego, patrona zakochanych. 

Inni twierdzą, że "walentynki" wywodzą się z 

średniowiecznej wiary, iż to właśnie w połowie 

lutego ptaki zaczynają swe miłosne trele. 

Dziś czcimy Świętego Walentego jako patrona 

miłości nie za względu na pogańskie obyczaje 

czy średniowieczne wierzenia, lecz dlatego, że z 

miłości był on zdolny do największych poświę-

ceń. 
Kasia Osmańska (oprac. na podst. „Żywoty Swiętych”, 

wyd. Sacra, Warszawa, s. 18)  

Miłość 

Tradycja „Walentynek” 
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WALENTYNKI WALENTYNKI WALENTYNKI WALENTYNKI WALENTYNKI WALENTYNKI 

Później był tata: 

- Synu daj mi spokój. Nie 

mam teraz czasu na takie 

rzeczy - powiedział czerwie-

niąc się jak burak. 

Następny był brat.  Nie będę 

nawet pisał co powiedział, 

bo obowiązuje mnie kultura. 

Według niego miłość to jed-

na wielka głupota. 

Natalia przynajmniej starała 

mi się pomóc: 

- Miłość to jest takie coś, 

bez czego nie można żyć. To 

podstawowa wartość życio-

(Ciąg dalszy ze strony 1) wa - mówiła, ściskając za 

rękę swojego chłopaka. 

Postanowiłem też zapytać o 

to 

 „czym jest miłość" siebie 

samego: 

Uważam, że jest to coś co 

jest najważniejsze w życiu 

k a ż d e g o  c z ł o w i e k a 

(uwidacznia się rodzinne 

podobieństwo). Sam kilka 

razy 

doświadczyłem tego uczu-

cia. Teraz też jestem w 

chwili  zauroczenia. To cu-

downy stan. Przeżywam 

wtedy jedne z najlepszych 

chwil w życiu. Rozpiera 

mnie radość, a jednocześnie 

obawa o tych, którzy być 

może nigdy nie zaznają 

słodkości zakochania. 

Każdy postrzega to uczucie 

inaczej. Inaczej myślą ko-

biety i mężczyźni, dzieci i 

dorośli. Prawie wszyscy 

(wyłączając młodszego bra-

ta) zgodnie orzekli, iż jest to 

powód do dumy, a nie do 

wstydu. Miłość to najwięk-

sze bogactwo człowieka.                                                                                                                                                                                       
Maciej Blok 

Czym jest miłość?  



Zakochani są wśród nas 

KURIER SZKOLNY 

WYWIADY  WYWIADY  WYWIADY  WYWIADY  WYWIADY 

humory to wtedy jesteśmy jak „zakochane 

gołąbki”. 

7. Czy we wszystkim się zga-

dzacie? 
Y: Ona twierdzi, że zawsze ma 

rację, a ja się z tym nie zga-

dzam. 

8. Macie jakieś wspólne zainte-

resowania? 
X i Y: Tak. Sport i zmywanie 

naczyń (razem!). 

9. Czy zawsze w w trudnych chwilach jeste-

ście razem? 
X i Y: Tak. 

Wspieramy się 

duszą i ciałem. 

10. Czy jeste-

ście o siebie za-

drośni? 

X i Y: Nie.... 

11. Czy szkoła nie 

przeszkadza wam w byciu razem? 
X i Y: Nie - dzięki niej jesteśmy razem. 

 

Na pytania odpowiadali X i Y. 

Wywiad przeprowadziły: Kasia Osmańska i 

Agnieszka Maszota. 

Z okazji Walentynek postanowiłyśmy 

przeprowadzić wywiad z parą zako-

chanych. 

 

1. Jak się poznaliście? 

X i Y: Chodziliśmy ze sobą 

do klasy przez 8 lat. Jednak 

nasze kontakty nigdy nie by-

ły tak bliskie jak teraz. 

2. Od kiedy jesteście razem? 
X i Y: Od 27 maja 2004r. 

3. Co zaważyło na tym, że teraz jesteście pa-

rą? 
X: Już kiedyś z nim chodziłam, ale nam nie 

wyszło, a teraz chciałam zobaczyć, czy mam 

szczęście w miłości. I wyszło! 

4. Czy obchodzicie jakieś rocznice? 
X i Y: Obchodzimy co miesiąc! 

5. Czy obdarowujecie się prezentami nawet 

bez okazji? 
X i Y: Tak. 

6. Czy obraża-

cie się na sie-

bie? 
X i Y: Zależy 

od humoru. Jak 

jedno z nas ma 

dobry humor to 

drugie mu docina. Jeżeli oboje mamy dobre 

Str. 4 

Miłość jest to uczucie, które powinno nam towarzyszyć 

przez całe życie. Życie bez miłości jest puste i nic nie war-

te. Z miłością nic nie może się równać - żadna cecha ani 

żadna umiejętność. Miłość jest ogromnym darem i niezwy-

kłym uczuciem. Miłość trwała, trwa i będzie trwać wiecz-

nie, ludzie kochają i będą kochać. Miłość od wieków łączy 

ludzi, jest ona dla nich siłą, która potrafi przezwyciężyć wszystko. Ma w sobie 

taką moc, jakiej nie ma nic na świecie. Miłość może być różna: rodzicielska, part-

nerska, ale zawsze jest ona niezwykła. Miłość potrafi wszystko. 

Kinga Groth 

 

Czym jest miłość 



Pierwszym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dę-

tych Powiatu Wejherowskie-

go 25 maja 2003 r. W tym 

dniu pierwszy raz zagraliśmy 

p u b l i c z n i e  m a r s z 

 tzw. „Wejherowski” i otrzy-

maliśmy owacje „na stojąco”. 

Bierzemy udział w różnych 

uroczystościach kościelnych i 

państwowych. Obecnie pod 

batutą kapelmistrza pana Wal-

demara Szczypiora gra 26 

osób. 

Krzysztof Bettin 

 Nasza orkiestra działa przy Gminnym 

Związku Straży Pożarnych w Gniewinie. Nabór do 

orkiestry odbył się we 

wrześniu 2002 r. Po 

wstępnym przesłuchaniu 

spośród wielu kandyda-

tów zakwalifikowanych 

zostało ok. 30 osób. W 

s t y c z n i u  

2003 r. Państwowa 

Szkoła Muzyczna w 

Wejherowie wypożyczy-

ła nam pierwsze instru-

menty, na których mogli-

śmy rozpocząć naukę. W maju 2003 r. Urząd Gmi-

ny w Gniewinie zakupił komplet nowych instru-

mentów. Debiut naszej orkiestry miał miejsce na 

NASZA ORKIESTRA 
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 Moja przygoda z or-

kiestrą zaczęła się już w 

podstawówce. Pewnego 

dnia z paczką kumpli za-

uważyłam ogłoszenie do-

tyczące poszukiwania 

osób zainteresowanych 

graniem na instrumencie. 

Na spotkanie poszło ze 

mną prawie pół klasy. 

Zresztą nic dziwnego - 

działo się to na nielubianej 

lekcji. 

 Tak oto zaczęłam 

uczęszczać na zajęcia zwią-

zane z nauką nut, gam itp. 

Wtedy nie myślałam, że po 

roku będę jeździć na koncer-

ty. To właśnie one są naj-

przyjemniejszą częścią życia 

orkiestry, o ile nie liczyć pię-

ciodniowego wyjazdu do Su-

lęczyna, gdzie cały niemal 

czas poświęcony był wystę-

pom i odpoczynkowi 

(szczególnie mile wspomi-

nam pewną dyskotekę..). 

Niedawno dowiedziałam się, 

że jesteśmy tam zaproszeni 

również w tym roku. 

 Jednak orkiestra to 

także pewne wyrzeczenia i 

dosyć czasochłonne, cotygo-

dniowe spotkania. Trzeba też 

czasem usiąść w domu 

nad nutami i z cierpli-

wością grać do perfek-

cji. Wydaje mi się, iż z 

tych powodów każdy z 

grających miał kiedyś 

chwilę zwątpienia i za-

stanawiał się nad rezy-

gnacją. Ja również to 

przechodziłam rok te-

mu. Nie opuściłam jed-

nak orkiestry z jednego 

powodu - nie chciałam opu-

ścić grona sympatycznych 

ludzi, którzy prawie zawsze 

służą pomocą. 

 Orkiestra to także 

sposób na poznanie nowych 

osób, a zapewniam, iż w na-

szej są one warte bliższej 

znajomości! 

Anka z orkiestry 

Przygoda z orkiestrą 
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NASZE  ZAINTERESOWANIA  NASZE  ZAINTERESOWANIA  NASZE  ZAINTERESOWANIA  

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia mogliśmy wysłuchać Koncertu Kolęd w wykonaniu 

Gminnej Orkiestry Dętej, w której pod batutą p. Waldemara Szczypiora gra wielu uczniów 

naszej szkoły... 



 

MIŁOŚĆ 

Miłość to nie kłamstwa 

Miłość to nie egoizm 

Miłość to nie rozstania 

Miłość to nie udawanie 

Miłość to nie cierpienie 

Miłość to nie pogarda 

Miłość to nie tylko dobre chwile 

Miłość to nie szaleństwo 

Miłość to bogactwo, za które nie 

oczekuje się nic w zamian. 
 AGNIESZKA MASZOTA 

BRAVO-II 
 

Wielkie uznanie-dzięki 

Bogu za te PANIENKI 

idealnie zrobione 

optymizmem znaczone 

za te max wykręcone 

za te całkiem szalone 

z których radość aż tryska 

szczegół duża czy niska 

bliska mi optymistka 

w oku z iskrą- to wszystko 

uśmiech kiedy jest blisko 
 

ANT.YK 

KURIER SZKOLNY 
Str. 6 

Nie wierzę w miłość, co dręczy i boli, 
Nie wierzę w miłość, co milczy w niewoli. 
Nie wierzę w miłość, co wzdycha i płacze, 
Nie wierzę w miłość, co w sercu kołacze. 
Nie wierzę w miłość, co rani i zdradza. 
Nie wierzę w miłość - brudną jak sadza. 
Nie wierzę w miłość, co krzywdzi i rozczarowuje. 
Nie wierzę w miłość, co jak niezgoda rujnuje. 
Nie wierzę w miłość, co dumą się unosi. 
Nie wierzę w miłość, co współczuć nie znosi. 
Nie wierzę w miłość, co łez nie rozumie. 
Nie wierzę w miłość, co kochać nie umie 

Kasia II lo 

O NAS  O NAS  O NAS  O NAS  O NAS 

…14- jak co dzień… 

 

Twarz opadła jak kurtyna  

pogrom - sprawcą znów dziewczyna 

Słowo finał - gilotyna 

Nadzwyczajna wprost dziewczyna 

cud dziecina a zacina 

dla chłopaków Love Maszyna 

Cię omami dla zabawy 

Przy niej chłopców pełne ławy 

Miłość jakie tam obawy 

Wprost podani jak potrawy 

Nadal jednak ciągle zmiany 

Dziś wybrany- już skreślony 

„KARK” trafiony zatopiony 

co tam drugi, trzeci, siódmy 

rano dumny- zmrok do trumny 

i kolejny przestrzelony 

Amor błędnie nawiedzony 

Nie chcę, by to ktoś oceniał 

Sytuacja wciąż się zmienia 

Parze życzę powodzenia 

Z niego też zrobi „Jelenia”? 

 

T.Y amator 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 

R
e
b
u
s
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Pozdrowienia dla wszystkich zako-

chanych par  

Święty Walenty 

Pozdrowienia dla Szymona i Rafa-

ła z 2e (zbliżają się walentynki 

zakochajcie się wreszcie)  

Koleżanka 

 

Pozdrowienia dla Arka z 2e 

(Weź się za dziewczyny!!!!!) 

XXX 

Serdeczne życzenia z okazji uro-

dzin dla Sylwii, Janka i Maćka z 

2e życzą koledzy i koleżanki  

z klasy 

 

Pozdrowienia dla Bartka Burcha-

cza od koleżanki z klasy 

 

Ostatnie pozdrowienia dla Michała 

Tredera od dziewczyny z 3 klasy 

 

Pozdrowienia, całusy i najszczer-

sze życzenia urodzinowe dla mojej 

ukochanej przyjaciółki  

Moniki Kurowskiej  XXX 

 

Pozdrowienia i całuski z okazji 

walentynek dla Weroniki Maszota 

od Janka Kaczmarka 

 

Chcę Kochać- Kochać będę 

Chcę żyć- żyć będę 

Chcę śmiać się - śmiać się będę 

Chce CIEBIE - CIEBIE zdobędę 

Dla Kotka od Tygrysa 

Uwaga - Uwaga - Człowiek jest 

zwierzęciem stadnym-  

przypominam  

T.Y 

Multipozdro dla dziewcząt-  

Dbajcie o siebie, a będziecie miały 

co robić :) 

T.Y  

Gorące całuski dla mojej kochanej, 

cudownej, jedynej nieziemsko 

wyrozumiałej,  zabawnej- żartowa-

łem               

T.Y 

 

Pozdrowienia dla wszystkich zako-

chanych chłopaków z 2e  

dziewczyny z 2e 

 

Pozdrowienia dla blondynek 

( zgrabnych) – „zębowa wróżka” 

przynosi hajs, nie chłopaków 

T.Y   

No chłopaki uwaga na afrodyzja-

ki :) 

T.Y  

 

Z okazji 14 lutego wielkie pozdro 

dla AMORA 

przyłóż się bardziej! 

T.Y 

Gorące całuski dla Salmy Hayek 

 PS. Liczę na wzajemność-              

BTS 

Po co wy to czytacie!! Ludzie, 

tosame bzdury. Wszystko mało 

oryginalne, sztucznie śmieszne 

BTS 

 

Dzień dobry- chciałbym zaśpiewać 

bo śpiewać umiem 

T.Y 

Satysfakcjonujące życzenia z oka-

zji minionych urodzin  

dla Moniki Kurowskiej 3 D 

 Kreta 3 D, Cyca 3C  

PS.  „Starość nie radość”    

 

Pozdrowienia dla mojego ukocha-

nego chłopaka Stasia. Mam na-

dzieję, że będziemy razem do koń-

ca życia. Jesteś cudowny, 

Kocham Cię 

-Piękna jest miłość, lecz znika jak 

mgła. Przyjaźń piękniejsza, bo 

wiecznie trwa! 

XXX 

 

Pozdrowiońca dla klasy 2 LO i 

Andrzeja od Kasi z tej samej klasy 

 

- Czerwone jak róża,  

   diabelskie jak burza,  

  pozdrowionka dla wszystkich 

fanów Manchester United od Kasi 

z 2 LO 

Szkoła nas poznała  

   szkoła nas rozłączy 

 niech nasza przyjaźń  

        nigdy się nie skończy 

Agnieszka 

  

Pozdrowionka dla klasy 2 LO od 

Agnieszki 

 

Poznałam cię w jedną chwilę, 

  ale zapamiętam na całe życie! 

Pozdrowionka dla Kasi z 2 LO  

Od Agnieszki 

zebrały Aurelia Styn , Ania Bała-

mucka, Natalia Machol, Dorota 

POZDROWIENIA 
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POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA 
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HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

 WE WŁADYSŁAWOWIE 

 
Dnia 13.12.2004r odbył się Halowy Turniej Piłki Noż-

nej dla pierwszych klas gimnazjum. Zawody odbywały 

się w dwóch halach jednocześnie. W rywalizacji wzięło 

udział 6 drużyn (z Kostkowa, Mrzezina, Pucka, Włady-

sławowa, Wierzchucina oraz Mostów). Grano systemem 

2 x 6 minut. Wyniki spotkań wyglądały następująco. 

Mrzezino - Puck  1:2                              

Mrzezino - Władysławowo  0:0              

Mrzezino - Mosty  1:3                            

Puck - Władysławowo  3:2                    

Puck - Wierzchucino  3:0                       

Puck - Kostkowo  1:2                             

Puck - Mosty  3:0 

Władysławowo - Wierzchucino  1:0 

Władysławowo - Kostkowo  0:2 

Władysławowo - Mosty  0:2 

Wierzchucino -  Kostkowo  0:6 

Wierzchucino - Mosty  1:1 

Kostkowo - Mosty  2:0 

 

Klasyfikacja końcowa: 
1. Kostkowo 

2. Puck 

3. Mosty 

4. Władysławowo 

5. Wierzchucino 

6. Mrzezino 

 

Zwycięski zespół  pod opieką pana Jacka Stawia-
sza grał w następującym składzie: 
  
Kamil Kaczmarek, Paweł Socha,  Zbigniew Maszo-
ta,  Mariusz Kostuch,Rafał Maziarz,  Daniel Hoeft,  
Mateusz Synowiecki,  Piotr Selonka, Szymon Dawi-
dowski. 

GRATULUJEMY!!!! 

MISTRZOWSTWA GIMNAZJUM 

 W PIŁCE NOŻNEJ  

O PUCHAR PRZECHODNI 

 DYREKTORA SZKOŁY 
W grudniu odbył się międzyklasowy turniej piłki nożnej 

halowej, w którym uczniowie Samorządowego Gimna-

zjum w Kostkowie walczyli o Puchar Przechodni Dy-

rektora Szkoły w Kostkowie. 

Każda klasa mogła popisać się swoimi umiejętnościami. 

Drużyny składały się z 4 zawodników grających w polu   

oraz bramkarza (dodatkowo 2 rezerwowych). Zawodni-

cy grali systemem grupowym. Do finału dostały się 4 

drużyny: kl 2c, kl 3a, kl 3d i kl 1c. Po losowaniu w roz-

grywkach półfinałowych grały pary: 

2c-3a  —– 2:3 

1c-3d  —– 5:4 

W WIELKIM finale zagrały klasy: 

 2c-3d, wynik 1:2 

mecz o  pierwsze miejsce 

 1c-3a, wynik 2:1 

 

Klasyfikacje końcowe 
I miejsce  kl. 1c  
II miejsce kl. 3a 
III miejsce kl. 3d 
IV miejsce  kl. 2c 

 
GRATULUJEMY!!!! 

 

NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ 
 

Dnia 08.01.2005r w Choczewie odbył się noworoczny 

Turniej Piłki Ręcznej Halowej. W tej imprezie wzięły 

udział 4 drużyny: z Kostkowa, Choczewa, Łebnia oraz 

Łeby. Drużyny grały systemem każdy z każdym 1 x 10 

minut. Pierwszy mecz zagrały drużyny z Kostkowa i 

Łeby Zakończony minimalną przegraną drużyny z Kost-

kowa. Mecz ten  zaważył na wynikach zawodników z 

Kostkowa. Zawody zakończyły się triumfem drużyny z 

Choczewa. 

Kami Wróblewski  


