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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 
Pierwiosnek 

 

 
Jeszcze w polu tyle śniegu, 

Jeszcze strumyk lodem ścięty, 

A pierwiosnek już na brzegu 

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty: 

                             

Witaj, witaj, kwiatku biały, 

Główkę jasną zwróć do słonka, 

Już bociany przyleciały, 

W niebie słychać śpiew skowronka. 

 

Stare wierzby nachyliły 

Miękkie bazie ponad kwiatkiem: 

Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły, 

Czyś nie widział jej przypadkiem? 

Lecz on, widać, milczeć wolał. 

 
O czym myślał -któż to zgadnie? 

Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, 

Szepnął cicho: -Jak tu ładnie… 

 

Władysław Broniewski 
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Z jasełką w Bielawkach 
 

Dnia 12 stycznia 2017 roku 

uczniowie klasy VI odwiedzili Dom 

Pomocy Społecznej w Bielawkach 

prowadzony przez siostry zakonne. Celem 

wizyty była integracja z osobami 

niepełnosprawnymi, przedstawienie jasełek 

oraz wspólne kolędowanie. 

Wizyta nasza sprawiła 

pensjonariuszom domu wielką radość.  

 

Żywa lekcja historii 

,,Polska Chrobrego” 
 

Bractwo Rycerskie KERIN 

w Subkowach powstało z myślą 

o kultywowaniu głównie polskich tradycji 

i historii. 17 stycznia 2018 roku aktorzy 

odwiedzili naszą szkołę, by opowiedzieć  

o dojściu Bolesława Chrobrego do władzy. 

Zainscenizowali zjazd gnieźnieński 

i koronację Chrobrego przez cesarza 

Ottona III. Uczniowie wcielali się 

w postacie: króla Bolesława Chrobrego 

(Łukasz Kraiński i Oskar Beling), Ottona 

III (Patryk Weisbrodt),  św. Wojciecha 

(Dominika Świeczkowska), rycerzy 

(Damian Faleński i Mateusz Fabich), 

poganina (Kacper Świeczkowski). 

Uczniowie obejrzeli sceny ukazujące 

zwyczaje i obrzędy panujące w XI w., 

scenę walki i wykupienia ciała 

męczennika, wysłuchali 

opowiadań o wojnach polsko-niemieckich. 

Żywa lekcja historii była bardzo ciekawa, 

gdyż tworzyli ją uczniowie naszej szkoły. 

 

Na Warsztatach Terapii 

Zajęciowej "Caritas" 

w Skórczu 
 

Dnia 24 stycznia 2018 r. uczniowie 

z klas V i VI  pojechali do WTZ ,,Caritas'' 

w Skórczu. 

 O godz. 9:00  uczniowie zebrali się 

w świetlicy i wysłuchali  opowiadania pani 

Marzeny o działalności warsztatów  

i wolontariacie. Pani kierownik podzieliła 

uczniów na cztery grupy. Dzieci udały się 

do pracowni: ceramicznej, rzemieślniczej, 

rękodzieła, krawieckiej, gospodarstwa 

domowego oraz do biura. Uczniowie 

pracowali przez 2 godziny, mieli 

doskonałe pomysły. Potem wszyscy udali 

się na poczęstunek i wspólny śpiew do sali 

kominkowej. 

 
To była niesamowicie pouczająca 

wizyta na WTZ w Skórczu. Poznaliśmy 

pracę uczestników warsztatu, 

pracowników placówki, dowiedzieliśmy 

się jak działa w ramach wolontariatu 

i sprawiać radość osobom 

niepełnosprawnym.   

 

Dzień Babci i Dziadka 
 

Dnia 24.01.2018 r. uczniowie klas 

I-III zaprosiły swoje babcie i dziadków na 

uroczystość szkolną. Uroczystość 

przygotowały wychowawczynie klas, 
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panie: Elżbieta, Małecka, Iwona Magalska 

i Paulina Jankowska. Z okazji zbliżającego 

się Dnia Babci i Dziadka wnuki i wnuczki 

zaprezentowały wiersze, piosenki, układy 

taneczne, inscenizacje i skecze. Babcie 

i dziadkowie otrzymali od swych wnuków 

piękne laurki i drobne upominki. 

Uroczystość zakończył wspólny taniec 

dzieci wraz z babciami i dziadkami oraz 

słodki poczęstunek przygotowany przez 

rodziców.  

 

Dyskoteka karnawałowa 
 

24 stycznia 2018 r. uczniowie 

z klas IV - VI wzięli udział w szkolnej 

dyskotece karnawałowej. Na początku 

zabawy odbył się konkurs o puchar 

przechodni, który polegał 

na zaprezentowaniu układu 

choreograficznego do wybranej piosenki. 

Wszystkie klasy pięknie przygotowały 

swoje układy. Komisja konkursowa, 

w skład której weszli: pan dyrektor 

Jarosław Wrzałka i pani Iwona Magalska, 

przyznali I miejsce ex aequo klasom V 

i VI. II miejsce przypadło najmłodszej 

klasie. Po konkursie uczniowie tańczyli 

przy swojej ulubionej muzyce! 

 

Bal karnawałowy 
 

Dnia 25.01.2018 r. odbyła się dla 

klas I-III zabawa karnawałowa. Wszystkie 

dzieci przebrane były w różnobarwne 

stroje. Na przedszkolnym balu znalazły 

się: królewny, wróżki, motylki, kowboje, 

czarodzieje, czarownice, zwierzątka, 

policjanci i wiele innych postaci 

bajkowych. Na początku wszyscy 

przebierańcy zaprezentowali swoje stroje 

w tanecznym korowodzie. Na zabawie nie 

zabrakło konkursów oraz atrakcji.  

Królewicze i księcia rozśmieszały 

królewny i księżniczki. Dzieci bawiły się 

przy dziecięcych oraz współczesnych 

piosenkach, salutowały oraz chętnie 

uczestniczyły w zabawach ruchowych, 

tańczyły w parach. Oprawę muzyczną 

przygotował DJ Tomek. Pani Ania Szweda 

malowała dzieciom twarze, przygotowała 

również  karnawałowy turniej klas, 

w którym uczniowie musieli wykazać się 

znajomością bajek, brali udział 

w wyścigach. W turnieju klas zwyciężyła 

klasa III. Miłą atrakcja zabawy była 

czekoladowa fontanna, przygotowana 

przez Radę Rodziców. Dziękujemy 

rodzicom: pani Ani Szwedzie, Dance 

Wyszomirskiej oraz Iwonie Wesołowskiej 

za pomoc w organizacji zabawy.  

 

Gminny konkurs walentynkowy 
 

W konkursie wzięli udział 

uczniowie klas I-III ze szkół gminy 

Skórcz. W tym roku szkolnym 2017/2018 

wzięli udział uczniowie z Pączewa, 

Barłożna i Wielkiego Bukowca. Zgodnie 

z regulaminem każda szkoła dokonała 

weryfikacji  prac i oddała do udziału 

w konkursie kartki walentynkowe. 

Barłożno – 10 prac, Pączewo – 6, Wielki 

Bukowiec – 13 . 

       Celem konkursu było wykonanie 

kartki walentynkowej symboliką i tradycją 

obchodzenia święta zakochanych. 
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      Komisja konkursowa składająca się 

z pracowników naszej szkoły dokonała 

oceny prac biorąc pod uwagę formę 

przestrzenno-płaską, estetykę wykonania, 

przekaz artystyczny, technikę plastyczną 

i inwencję twórczą małych artystów. 

      Jury po zliczeniu ilości głosów oceniło 

prace uczniów. 

I MIEJSCE    -  Jula Cybula - szkoła 

Wielki Bukowiec, kl. II 

II MIEJSCE  -  Julia Malkowska - szkoła 

Wielki Bukowiec, kl. III, Weronika 

Litwińska- szkoła Barłożno, kl. III, Maja 

Kordowska - szkoła Wielki Bukowiec, kl. 

III 

III MIEJSCE - Zofia Gdaniec - szkoła 

Pączewo, kl. II, Ewa Kreja- szkoła Wielki 

Bukowiec, kl. III, Lena Cichoń- szkoła 

Barłożno, kl. III 

 
 Wyróżnienia otrzymali: 

Nadia Gdaniec- Pączewo, 

Zuzanna  Kelpin- Pączewo, 

Katarzyn Gietka- Pączewo, 

Michał Langowski- Barłożno, 

Mateusz Czaja- Barłożno, 

Karolina Fabich- Wielki Bukowiec, 

Kacper Lewandowski- Wielki Bukowiec, 

Emilia Jordan- Wielki Bukowiec, 

Rozalia Konkel- Wielki Bukowiec, 

Weronka Rokicka- Wielki Bukowiec, 

Sandra Muszyńska- Wielki Bukowiec. 

Wystawa prac pokonkursowych 

znajduje się w naszej szkole. Fundatorem 

nagród była Rada Sołecka z Wielkiego 

Bukowca i Czarnegolasu. Dziękujemy 

p. sołtys Mirosławie Wontka i Grażynie 

Buchelt za ufundowanie nagród 

dla uczestników gminnego konkursu. 

Wszyscy, którzy wzięli w nim udział, 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki 

a zwycięzcy – nagrody. 

        Dziękujemy za udział uczniom, 

nauczycielom i  szkołom za pomoc w realizacji 

corocznego, gminnego konkursu. 

Organizator, M. Pater 

Poczta walentynkowa 
 

Dnia 14 lutego działała w naszej 

szkole poczta walentynkowa. Przez cały 

dzień uczniowie mogli wrzucać 

do skrzynki kartki dla osób, które bardzo 

lubią. Pod koniec dnia członkowie 

samorządu uczniowskiego posegregowali 

wszystkie kartki do odpowiednich klas. 

W tym roku listonoszem został 

przewodniczący SU – Mateusz Fabich, 

który miał przyjemność wręczania 

pięknych, własnoręcznie wykonanych 

laurek. Wśród upominków były też 

cukierki i lizaki. Każdemu, kto otrzymał 

jakiś upominek lub życzenia, było bardzo 

miło. Już nie możemy doczekać się 

kolejnych walentynek! 

 

 
 

Akcja Góra Grosza 
 

 Samorząd Uczniowski jak co roku 

włączył się w ogólnopolską akcję „Góra 

Grosza”. Celem tej akcji jest zebranie 

funduszy na pomoc dzieciom  

wychowującym się poza własną rodziną.  

Uczniowie naszej szkoły od 27 

listopada do 2 stycznia mogli  wrzucać 

monety do puszki. Po zakończeniu akcji 

członkowie podliczyli wszystkie zebrane 
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monety. Zebraliśmy 840 monet o łącznej 

wartości 49,09 zł. Serdecznie dziękujemy 

za każdy przekazany grosz. 

 

 
Pod koniec pierwszego półrocza 

nastąpił czas podsumowań. Wszyscy 

uczniowie zebrali się na apelu, podczas 

którego pan dyrektor wyczytał nazwiska 

uczniów, którzy w tym roku odznaczyli się 

wysokimi ocenami w nauce, bardzo 

dobrym zachowaniem i wzorową 

frekwencją. Wszystkie nazwiska 

wyróżnionych uczniów znajdują się 

na gazetce ściennej na głównym holu. 

Gratulujemy uczniom osiągniętych 

wyników i życzymy sukcesów w drugim 

półroczu. 

Oto uczniowie, którzy osiągnęli 

najwyższe wyniki w nauce: 

Klasa I 

Aniela Jankowska 

Weronika Rokicka 

Karolina Chmielecka 

Nadia Borkowska 

Klasa II 

Maja Wesołowska 

Sandra Muszyńska 

Julia Cybula 

Jakub Krzewiński 

Oliwier Mania 

Agata Stosik 

Klasa III 

Karolina Fabich 

Zofia Damrath 

Lena Jankowska 

Emilia Jordan 

Ewa Kreja 

Julia Malkowska 

Klasa IV 

Nikola Gwizdała 

Magdalena Grudzińska 

Klasa V 

Wiktoria Lanzer 

Paulina Grzonka 

Julia Kajut 

Anna Kamińska 

Klasa VI 

Agata Kobus 

Zuzanna Podjacka 

Paweł Czubek 

Mateusz Fabich 

Agnieszka Błędzka 

  

Uczniowie wyróżnieni: 

Klasa I 

Aleksander Gałkowski 

Cezary Otlewski 

Maja Kraińska 

Adam Fierka 

Klasa II 

Blanka Konkel 

Patryk Weisbrodt 

Klasa III 

Marcelina Cejer 

Maja Kordowska 

Rozalia Konkel 

Łucja Ossowska 

Martyna Wyszomirska 

Klasa IV 

Maja Kobus 

Sandra Beling 

Klasa V 

Oliwia Sobisz 

Klasa VI 

Krzysztof Szweda 

Marta Cichon 

Natalia Lewandowska 

 

Uczniowie z wzorową frekwencją: 

Klasa I 

Weronika Rokicka 

Nadia Borkowska 

Szymon Suwalski 

Aniela Jankowska 

Klasa II 

Julia Cybula 

Leszek Kaczmarek 

Patryk Weisbrodt 

Klasa III 

Marcelina Cejer 

Zofia Damrath 

Karolina Fabich 

Mateusz Gergella 

Lena Jankowska 

Łucja Ossowska 
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Klasa IV 

Sandra Beling 

Agnieszka Sławińska 

Klasa V 

Wiktoria Lanzer 

Julia Kajut 

Łukasz Rokicki 

Martyna Filbrandt 

Klasa VI 

Mateusz Fabich 

Agata Kobus 

Filip Lachowicz 

 

 
 

Zapraszanie babć i dziadków na 

uroczystość z okazji ich święta jest 

tradycją na stałe wpisaną w repertuar 

imprez przedszkolnych. Święto Babci i 

Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla 

dzieci, ale przede wszystkim dla babć i 

dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 

wzruszeń, łez i radości.  Na wstępie 

19.01.2018r. wychowawczyni grupy 3-4 

latków Małgorzata Pater przywitała 

wszystkich gości ciepłymi słowami, 

a szczególnie pana  dyrektora Jarosława 

Wrzałkę, który na tę uroczystość został 

zaproszony przez dzieci.  Wychowawczyni 

złożyła serdeczne życzenia wszystkim 

babciom i dziadkom. Na szkolnym holu 

dzieci wraz z paniami i dzieci z grupy 5-6 

latków zaprezentowały piękny program 

artystyczny. Dzieci  w formie wierszy, 

tańców, pląsów i piosenek złożyły 

dziadkom  i babciom życzenia, po czym 

zaśpiewaliśmy wspólnie z dziadkami 

i babciami kolędę „Przybieżeli do 

Betlejem”. Dzieci same grały na 

instrumentach muzycznych.  Na koniec 

części artystycznej dzieci zaprosiły swoich 

gości do wspólnych tańców „Karnawał” 

i walczyk. Następnie przedszkolaki 

obdarowały swoich ukochanych gości 

upominkami, przygotowanymi 

własnoręcznie. Były to laurki z życzeniami 

oraz etui do długopisu dla dziadków 

i igielniki dla babć. W trakcie uroczystości 

babcie i dziadkowie mogli podziwiać 

swoje pociechy. Ze wzruszeniem odbierali 

czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 

W trakcie części artystycznej zaproszono 

babcie i dziadków  na słodki poczęstunek 

przygotowany przez rodziców.  

 

W dniu 26.01.2018r. odbył się bal 

karnawałowy dla  przedszkolaków, to 

dzień niezwykły. Jest atrakcją lubianą 

przez dzieci, dostarczającą im wielu 

przeżyć i radości. Tego dnia  już od rana 

w przedszkolu pojawiały się kolorowe 

postacie. Dzieci przebrane były 

za bohaterów znanych bajek, w salach 

przedszkolnych można było spotkać 

wróżki, królewny, delikatne motylki, 

rycerzy, piratów, policjantów, Spider-

Mana, Batmana, ...  nie sposób zliczyć 

i wymienić wszystkie  postaci. Dzieci 

zaprosiły pana  dyrektora Jarosława 

Wrzałkę, który rozpoczął imprezę 

przedszkolaków. Wystrój sali wprowadził 

w radosny nastrój oraz zachęcał 

wszystkich do wesołej zabawy. Dzieci 

świetnie się bawiły, uczestnicząc wspólnie 
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ze swoimi paniami w prowadzonych 

zabawach. Na sali podczas pląsów robiło 

się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, 

porywały do tańca  rytmy samby, 

walczyka, kaczuch. Były zabawy z chustą 

animacyjną, konkursy, zabawy, tańce 

z apaszką i pląsy. Był owocowy 

poczęstunek, który dzieci same 

przygotowały i degustowały. Wspólna 

zabawa przyniosła wiele radości naszym 

wychowankom, a to było głównym celem 

tego balu. Dziękujemy dzieciom 

i rodzicom za zaangażowanie 

w przygotowanie pięknych, balowych 

strojów. Kolejny bal karnawałowy już za 

rok. 

 

 
 

Zabawa karnawałowa 
 

Dnia 20 stycznia 2018 r. Rada 

Rodziców z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wielkim Bukowcu 

zorganizowała zabawę karnawałową dla 

dorosłych. Bawiło się 30 par. Podczas 

zabawy została przeprowadzona loteria 

z funduszy i gadżetów pozyskanych 

od sponsorów oraz rodziców uczniów 

naszej szkoły. Każdy los wygrywał. 

Nagrodę główną – darmowy wstęp 

na zabawę karnawałową w naszej szkole w 

przyszłym roku – wygrała pani Marlena 

Stangel  z Zelgoszczy. - Zabawa była 

bardzo udana – powiedziała pani Marlena. 

– Świetnie się bawiliśmy i na pewno 

skorzystamy z zaproszenia na przyszły rok. 

Będziemy też namawiać znajomych, aby 

również się zapisali. Namówię też moje 

liczne rodzeństwo. 

Zabawę prowadził zespół TAKT. 

Całkowity dochód z imprezy zostanie 

wykorzystany na potrzeby uczniów naszej 

szkoły, m.in. na zakup strojów 

kociewskich.  

Dziękujemy wszystkim sponsorom 

oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu 

imprezy, a wszystkich chętnych 

zapraszamy za rok do wspólnej zabawy 

oraz na inne organizowane w naszej szkole 

imprezy.  

Anna Szweda Przewodnicząca RR  

przy PSP w Wielkim Bukowcu 

 

 

Kiermasz Wielkanocny 
 

Rada Rodziców oraz uczniowie  

Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu serdecznie 

zapraszają  na 

KIERMASZ WIELKANOCNY           

oraz 

 SZKOLNĄ KAWIARENKĘ 
które odbędą się dnia 11 marca 2018 r. 

w godzinach 15:00-18:00 w budynku 

szkoły. 

Na kiermaszu będzie można kupić m.in.: 

 ozdoby wielkanocne,  

 dekoracje do domu,  

 kartki świąteczne . 

 rękodzieło. 

Ponadto spędzą Państwo czas w miłej 

atmosferze oglądając występy artystyczne 

uczniów. W sprzedaży kawa, herbata oraz 

ciasto  

Całkowity dochód z kiermaszu 

i kawiarenki przeznaczony zostanie na 

potrzeby uczniów naszej szkoły. 

Zachęcamy nauczycieli, rodziców 

oraz uczniów do włączenia się 

w organizację kiermaszu i przygotowanie 

ozdób, które należy przynieść do szkoły do 

p.Hani Rombalskiej. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 
 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? 

- pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię. 
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- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi 

ojciec do syna - na pewno wiesz, ze dwa 

razy dwa jest cztery, a ile to będzie sześć 

razy siedem?  

- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla 

siebie łatwiejsze przykłady?! 
 

 
  

Krzyżówkę przygotowała Natalia 

Lewandowska  z klasy VI: 

 

 
1. Przyklejamy go na kopertę z listem. 

2. ….. i nitka. 

3. Gotujemy w nim zupę. 

4. Rano świeci za oknem. 

5. Dokarmiamy je zimą. 

6. Bije na wieży kościelnej. 

7. Mieszkamy w nim. 

8. Słodki na patyku. 

9. Zdrobnienie imienia Natalia. 

10. Robimy nim zdjęcia. 

11. Słodka, czekoladowa na chleb. 

12. Bukiet ….. 

13. W …… jak w garncu. 

 

 

 
Rebus wykonał Paweł Witzenbach z kl. III. 

 

 
Zagadka nr 1 
Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, 

a brudne ręce w czyste zamieni. 

Zagadka nr 2 
W telewizji albo w radio wywiady, audycje 

prowadzi. 

Z artykułem do gazety także świetnie sobie 

radzi. 

 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. 

Nagrodę otrzymali: Magda Grudzińska, 

Ewa Kreja, Karolina Chmielecka. 

Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Reszce do 20 marca 2018 r. 

Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Zespół Redakcyjny:       Adres: 
        Publiczna Szkoła Podstawowa 

Mariola Ciesielska, Magdalena Reszka,          Wielki Bukowiec 38A, 83-220 Skórcz 

 Uczestnicy koła dziennikarskiego                  Tel. (58) 582 42 41 

http://www.wlkbukowiec.szkolna.net 

http://www.wlkbukowiec.szkolna.net/

