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1/2011 

„BUKOWIEŚCI” 
 

Drodzy Państwo! 

Po 2 latach przerwy, Zarząd Stowarzyszenia „ Rozwój Bukowiny” postanowił wznowić wydawanie gazetki, 

mającej na celu informowanie Państwa o najważniejszych sprawach związanych z prowadzeniem 

Stowarzyszenia, szkoły, przedszkola. Za nami 4 lata działalności, sądzimy, że bardzo owocnej. Efekty widać na 

zewnątrz i wewnątrz budynków szkoły i przedszkola. W ciągu tych zaledwie 4 lat udało się nam nie tylko 

utrzymać placówkę, oświatową w postaci szkoły podstawowej, ale poszerzyć jej działalność o powstanie 

przedszkola i pierwszej klasy gimnazjum. To ewenement w powiecie, jeśli nie w województwie. Dzięki 

zaangażowaniu grupy osób, pomocy wielu życzliwych ludzi, przychylności władz gminy i powiatu udało się 

ożywić wieś, włączyć społeczność w działalność na rzecz dalszego rozwoju naszej miejscowości. Liczy na dalszą 

pomoc, może nawet w większym wymiarze, niż dotychczas.  

Za pomocą „Bukowieści „ chcielibyśmy dotrzeć do jak największej grupy ludzi, aby poinformować o tym, czym 

zajmuję się Stowarzyszenie. 

Jeśli ktoś z Państwa miałby jakiś pomysł na działanie Stowarzyszenia, chciałby podzielić się informacjami 

prosimy o kontakt, który zawsze można uzyskać w szkole.  

Zarząd Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” 

Informacje: 
Chór szkolny 18 grudnia 2010r. został zaproszony 
przez sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko 
Pomorskiego, aby uatrakcyjnić spotkanie 
opłatkowe.  

Występ należy zaliczyć do udanych, dzieci coraz 
bardziej ośmielają się na scenie. Miło było słyszeć z 
każdej strony słowa uznania i pochwały, że w tak 
małej miejscowości mamy artystów na wysokim 
poziomie. Bardzo podobały się też gościom stroje 
kaszubskie naszych dzieci oraz marynarki z logo 
szkoły.  

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

21 grudnia odbyło się w szkole spotkanie 
opłatkowe z udziałem dzieci, nauczycieli, rodziców, 
członków Zarządu Stowarzyszenia „Rozwój 
Bukowiny” oraz zaproszonych gości. 

Najpierw obejrzano ciekawą wersję współczesnych 
jasełek w wykonaniu uczniów naszej szkoły 
(Elżbieta Treder, Anna Szymikowska, Paulina 
Szymikowska, Maciej Czaja, Weronika Bladowska, 
Katarzyna Cyman, Justyna Reszka, Lidia 

Mielewczyk, Aleksandra Bojanowska). Uczniów 
przygotowała katechetka p. Jolanta Mielewczyk. To 
samo przedstawienie oglądać mogliśmy 26 grudnia 
2010 w naszym kościele. Pięknie zabrzmiały też 
kolędy w wykonaniu naszego Chóru szkolnego pod 
batutą p. Huberta Szczypiorskiego.  

Miłym akcentem tego dnia było spotkanie z p. 
Marianem Jelińskim, współautorem słownika 
polsko-kaszubsko-angielskiego. Pan doktor M. 
Jeliński opowiedział zebranym, jak doszło do 
realizacji pomysłu w/w słownika, a także 
podarował szkole kilka jego egzemplarzy. 
Spotkanie zorganizowała nauczycielka  
j. kaszubskiego w naszej szkole, p. Teresa Jelińska.  
 

SPOTKANIE ZARZĄDU  

11 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Zarządu 
Stowarzyszenia „ Rozwój Bukowiny”. Jednym z 
ważniejszych ustaleń to dzień Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia- 17 lutego 
2011 godz. 18.30 – Zapraszamy 
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PODSUMOWOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 

Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w  
I półroczu roku szkolnego 2010\2011 

Uczniowie z wzorowa frekwencją w  
I półroczu roku szkolnego 2010\2011 

KL. I 
KAROLINA TREDER 
WERONIKA BLADOWSKA 

KL.I 
KAROLINA TREDER 
PAWEŁ SZUTA 

KL. II 
BARBARA GĘBAROWSKA 
DARIA JALOWSKA 
ALICJA JAŻDŻEWSKA 

------- 

KL. III 
JAN CYMAN  
NATALIA KONKOL 
JOANNA CZAJA 

KL.III 
MICHAŁ FORMELA 
NATALIA KONKOL 
 

KL. IV 
DAMIAN KAZIMIERCZAK- 4,92 
MARTA KELLER- 4,62 
DARIA CZAJA- 4,54 
ANNA KLINKOSZ- 4,54 

KL.IV 
KRZYSZTOF SZUTA 
BARTŁOMIEJ TREDER 
KAMIL POBŁOCKI 
DARIA CZAJA 
SZYMON GĄGOLEWSKI 

KL. V 
PAULINA SZYMIKOWSKA- 5,1 
MACIEJ CZAJA- 4,8 

KL. V 
ARKADIUSZ GARSKI 
ANNA TREDER 

KL. VI 
ANGELIKA KAZIMIERCZAK- 5,0 
ADAM KELLER- 4,7 
AGNIESZKA TREDER- 4,5 

KL. VI 
AGNIESZKA TREDER 

KL.I GIMNAZJUM 
KATARZYNA CYMAN- 5, 13 
JUSTYNA RESZKA- 5,06 
LIDIA MIEL EWCZYK- 4,46 

KL. I GIMNAJZUM 
ELŻBIETA TREDER 
KATARZYNA CYMAN 

ZABAWA CHONIKOWA 

Na zakończenie I półrocza odbyła się tradycyjna 
choinka, zarówno dla dzieci przedszkolnych i 
szkolnych, jak i pozaszkolnych 
Miłym i oczekiwanym gościem, jak co roku był 
Mikołaj, który dla każdego dziecka miał paczkę ze 
słodyczami, w tym roku pieniądze na każdą paczkę 
dla dzieci szkolnych przekazała Rada Sołecka 
sołectwa Bukowina. Dziękujemy. 

Po raz kolejny choinka szkolna gromadzi w dużej 
liczbie społeczność wiejską, a także licznie 
przybyłych gości. Miło, że trud dzieci, nauczycieli 

zostaje dostrzeżony i doceniony,  że mieszkańcy 
swą obecnością dają sygnał, że także imprezy są 
bardzo potrzebne i oczekiwanie. Może tradycją 
stanie się fakt, że po zabawie dzieci, w szkole 
pozostaną rodzice, młodzież, aby wspólnie pobawić 
się, potańczyć, zintegrować. 

Wielkie podziękowania należą się tu Rodzicom, 
który dopomogli przy organizowaniu poczęstunku 
dla wszystkich chętnych. Jak zwykle można liczyć  
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na Państwa pomoc i zrozumienie. Miło i wesoło 
upływał czas przy pysznych ciastach autorstwa  
mam, kawie i rozmowach. 
  
Po raz kolejny dała o sobie znać szczupłość sali i jej 
niedostosowania do występów i pokazów.  

Królem i królową balu zostali Anna Klinkosz i Jan 
Cyman, którzy wygrali konkurs na najładniejsze, 
najbardziej pomysłowe przebranie.  

Tegoroczna choinka miała jeszcze jeden aspekt, 
świadczący o pomocy i wrażliwości naszej, na 
potrzeby innych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzją dyrekcji, nauczycieli dochód z loterii 
fantowej, przeznaczony będzie na leczenie 
sześcioletniego Kuby, który walczy z nowotworem.  

Przygotowaliśmy 321 losów (sponsorem było 
Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”, nauczyciele 
naszej szkoły oraz Rada Rodziców) w cenie 3zł za 
jeden. Jednak dochód loterii znacznie przewyższył 
oczekiwaną sumę. Losy rozeszły się w ciągu 
godziny, a suma, którą uzbieraliśmy, zamyka się w 
kwocie 1 273,24 zł 

Gorąco dziękujemy za wielkie, ogromne serce, 
które bije także dla innych i jest naprawdę 
wrażliwe. To wielki sprawdzian dla naszej 
miejscowości, który zdaliśmy w tym pierwszym 
podejściu- celująco. 

Zabawa choinkowa rozpoczęła dwutygodniowy 
okres ferii dla uczniów szkoły. Nie znaczy to jednak, 
że szkoła pozostaje zamknięta. W trakcie ferii 
zorganizowano 2 tygodniowe zajęci:  
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19 FINAŁ WOśP 

9 stycznia 2011 roku po raz kolejny zagrała WOŚP. 
Mimo tego, że w naszej miejscowości nie 
organizowaliśmy sztabu orkiestry, to uczniowie i 
nauczyciele aktywnie włączyli się w zbiórkę 
pieniędzy na rzecz dzieci z problemami 
urologicznymi. Agnieszka Treder i Maciej Czaja byli 
wolontariuszami i pod opieka p. E. Pokojskiej 
wyruszyli na kwestowanie. Pieniążki zbierali w 
Bukowinie, Lęborku i Cewicach. Udało się zebrać: 
Maciej- 158 zł, Agnieszka-172 zł 
Ogromne podziękowanie za ich wkład  
i zaangażowanie.  

1% podatku  

Prosimy Państwa o przekazanie, jak co roku 1% 
podatku na konto Stowarzyszenia. Wystarczy w 
rubryce wpisać nr KRS 0000273302 Stowarzyszenie 
„Rozwój Bukowiny” 

DISNEY ON ICE 

 30 stycznia 2011r. grupa uczniów naszej szkoły 
wraz z nauczycielami wyjeżdża do hali Ergo Arena 
w Gdańsku na rewię na lodzie DISNEY ON ICE, 
zbiórka przed szkołą 30 stycznia p godz. 11.45, 
planowany powrót ok. 19.00. Prosimy o 
ewentualne zabranie suchego prowiantu.  

LP. TERMIN ZAJĘCIA OPIEKUN 

I TYDZIEŃ 

1. PONIEDZIAŁEK Wyjazd basen 
Zajęcia komputerowe 

E.Keller, A.Brzeska, M.Roszman 
J.Tryba 

2. WTOREK Zajęcia teatralne 
Zajęcia matematyczne 

A.Dawidowska 
E.Pokojska 

3. ŚRODA Zajęcia teatralne A.Dawidowska, M.Młyńska 

4. CZWARTEK Wyjazd basen 
Wyjazd do kina  

E.Pokojska, W.Mielewczyk 
A.Karkowska, A.Okuszko, D.Zasada 

5. PIĄTEK Filmy edukacyjne J.Tryba, J.Mielewczyk, H. Szymla 

II TYDZIEŃ 

6. PONIEDZIAŁEK Zajęcia plastyczno-techniczne E.Keller, A.Brzeska, M.Roszman 

7. WTOREK Zajęcia komputerowe J.Tryba 

8. ŚRODA Zawody sportowe  
Zajęcia komputerowe 

B.Andryskowska, M.Pokojski,  
J.Tryba 

9. CZWARTEK Zajęcia komputerowe J.Tryba 

10. PIĄTEK Zajęcia sportowe P.Kowalczuk 

Redakcja nr 1 
Teksty- B. Andryskowska (sekretarz Stowarzyszenia) 
Opracowanie graficzne- M. Pokojski 
Skład tekstu- J. Tryba 


