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„BUKOWIEŚCI” 
Drodzy Państwo! 

To drugi numer naszej gazetki informacyjnej, wydawanej przez Zarząd Stowarzyszenia „ Rozwój 

Bukowiny”. 

Miniony miesiąc był niezwykle pracowity dla Zarządu, wiązało się to przede wszystkim z organizacją Walnego 

Zgromadzenia członków Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”, a także wielu innych spraw, o których 

poinformujemy w najbliższym czasie. 

Postanowiliśmy, że pojawi się w naszym biuletynie rubryka poświęcona historii Bukowiny oraz okolicy. Już teraz 

zapraszamy do lektury, prosząc, jeśli ktoś z Państwa miałby informacje, zdjęcia, materiały o naszej 

miejscowości, o udostępnienia ich szerszemu gronu. 

Prosimy Państwa o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wystarczy w 

odpowiedniej rubryce wpisać nr KRS-u 0000273302. W ubiegłym roku z tejże darowizny 

otrzymaliśmy 5590 zł. Dziękujemy. 
Zarząd Stowarzyszenia „ Rozwój Bukowiny” 

 
 

 
17 lutego 2011r. odbyło się coroczne  
sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”. Swą 
obecnością zaszczycili nas członkowie honorowi 
naszego Stowarzyszenia: p. senator Kazimierz 
Kleina oraz wicestarosta lęborski p. Ryszard Wenta.  
Zarówno senator, jak i starosta, wyrazili swój 
podziw, że społeczne zaangażowanie mieszkańców 
małej miejscowości, dało efekt w postaci 
ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest 
prowadzony przez Stowarzyszenie Zespół Szkolno-
Przedszkolny. Udało się szkołę nie tylko utrzymać, 
ale też doprowadzić do rozkwitu, doposażyć, 
zorganizować dowóz dzieci (nie tylko na lekcje, ale 
też i zajęcia pozalekcyjne: chór, SKS, koło 
teatralne). Ważną informacją podzielił się z nami 
wicestarosta, prosząc, aby w trakcie najbliższego 
spisu powszechnego, wszyscy, którzy czują się 
Kaszubami, podawali taką informację 
rachmistrzowi. Będzie ona wpisana w 
odpowiedniej rubryce: narodowość- polska, 
przynależność etniczna (kulturowa)- Kaszuby.  
*Prezes Stowarzyszenia  p. A. Cyman przedstawił 
zgromadzonym sprawozdanie z rocznej działalności 
Zarządu. Podziękował wszystkim mieszkańcom, 
którzy aktywnie włączają się w pracę na rzecz 
naszej „małej ojczyny”.  
W związku z rezygnacja niektórych członków 
Zarządu, dokonano wyborów uzupełniających. Tak 
więc skład Zarządu Stowarzyszenia przedstawia się 
następująco:  
Prezes- p. Andrzej Cyman 

Z-ca- p. Kazimierz Formela 
Członkowie: Ewa Czapiewska, Maria Czaja, Mariola 
Szyca, Agnieszka Kazimierczak, Justyna Cyman. 
Komisja Rewizyjna: Stefan Kukurowski, Bożena 
Garska, Adrianna Wójtowicz.  
 

TROCHĘ HISTORII 

Taka sama nazwa wsi, rzeki i jeziora (zmieniona 
później na Święte) wskazuje na to, że Bukowina 
jest miejscowością bardzo starą. Prawdopodobnie 
pierwszą  i najważniejszą w tej okolicy.  
 
Na terenie dzisiejszego powiatu lęborskiego 
znajdowały się przed wiekami dwa grody. Jeden w 
Białogardzie koło  Wicka, drugi w Bukowinie 
właśnie. Jeden z mieszkańców naszej gminy jest w 
posiadaniu materiałów pochodzenia niemieckiego, 
które podają, że gród w Bukowinie znajdował się 
na wzgórzach po prawej strony szosy biegnącej w 
kierunku Lęborka, niedaleko dzisiejszej wsi. 
Grodzisko w Bukowinie miało charakter typowo 
obronny, w razie zagrożenia nieprzyjacielskim 
najazdom chroniła się w nim okoliczna ludność. Na 
temat grodów w Białogardzie i Chmielnie, które 
jeszcze w XIII wieku były siedzibami pomorskich 
rodów książęcych wiadomo całkiem sporo. 
Natomiast dzieje grodziska w Bukowinie spowite są 
mgłą tajemnicy. Prawdopodobnie gród w 
Bukowinie uległ dosyć wcześnie zniszczeniu. Być 
może stało się to w roku 1090, kiedy to książę 
Polski Władysław Herman obległ gród Pomorzan, a 
spieszących  na pomoc obleganym, pokonał w 
bitwie 15 sierpnia tegoż roku. Po tym zwycięstwie 
zagarnął Władysław miasta i warownie Pomorzan i 
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ustanowił swoich komesów (zarządców). Aby 
złamać całkowicie opór Pomorzan, polecił swoim 
namiestnikom spalić wszystkie pomorskie 
warownie! Jednak nawet w ten sposób nie udało 
się okiełznać buntowniczego ludu. Rządców, 
których ustanowił nad nimi, Pomorzanie zabili. 
Innym, godniej się zachowującym, pozwolili uciec. 
Ruszył więc znowu Władysław na Pomorze w czasie 
Wielkiego Postu 1091 roku. Zebrał ogromne łupy i 
niezliczone rzesze jeńców, a gdy już wracał, 
nieopodal granicy swojego królestwa dopadli go 
Pomorzanie i 5 kwietnia 1091 roku w przeddzień 
Niedzieli Palmowej, stoczyli z nim bitwę krwawa i 
żałosną dla obu stron. Pisze Gall Anonim: „Bicz ten 
zdaniem naszym Bóg Wszechmogący spuścił  na 
przestępców postu czterdziestodniowego ku ich 
poprawie, jak to później objawił nielicznym 
uratowanym z tego niebezpiecznego”. Podbój 
Pomorza w równie krwawy i bezwzględny sposób 
kontynuował następny Książę Polski syn 
Władysława Hermana Bolesław Krzywousty. 
 
W miejscu, gdzie stoi dzisiaj nasza szkoła, 
znajdowało się przed wiekami pradawne 
cmentarzysko. W czasach przedchrześcijańskich 
prochy po uprzednim spaleniu ciała zbierano do 
naczyń glinianych „popielnic” i dopiero wtedy 
grzebano je w ziemi w tzw. grobach skrzynkowych. 
W latach dwudziestych minionego wieku, kiedy 
Niemcy przystąpili do budowy szkoły w Bukowinie, 
przeprowadzili prace archeologiczne, a wydobyte z 
ziemi urny wywieźli do Muzeum w Berlinie. 
Cmentarze nasi pradziadowie zakładali zawsze na 
nasłonecznionych skłonach wzgórz, w pobliżu 
miejsca, gdzie krzyżowały się ówczesne drogi. Na 
samym skrzyżowaniu dróg stawiali niewielkie 
domki, aby dusze wędrujące po śmierci po świecie 
mogły w nich odpoczywać .Do dnia dzisiejszego w 
pobliżu szkoły krzyżują się wszystkie drogi.  
 
Zapewne bardzo ciekawe tajemnice kryje też góra 
znajdująca się koło naszego jeziora. Na pewno nie 
jest to twór naturalny. Jest to kopiec usypany przez 
ludzi. Tylko po co i dlaczego?  
Nasuwają się skojarzenia, ale są to tylko 
przypuszczenia. W dawnych czasach podobne 
pagórki usypywano na grobach wybitnych wodzów, 
albo wojowników. Takie kurhany lokalizowano 
zawsze w pobliżu zbiorników  wodnych. A może 
pogrzebano w tym miejscu poległych w jakieś 
jakiejś  większej bitwie? 

Zupełnie inaczej powstanie góry tłumaczy legenda. 
Jeden miejscowych dziedziców zawarł z diabłem 
umowę. Diabeł miał usypać drogę przez jezioro, 
która znacznie skróci dojazd do pól leżących po 
drugiej stronie jeziora, a w zamian za to dostanie 
duszę dziedzica po jego śmierci. Dziedzic postawił 
diabłu tylko jeden warunek, aby nikt z 
mieszkańców wsi nie zobaczył go przy pracy, 
musiał robotę skończyć przed świtem zanim 
pierwszy kur zapieje.  Diabeł wziął się  raźno do 
pracy, ale kiedy biegł już z ostatnim worem ziemi i 
był blisko jeziora, kur zapiał i wszystko przepadło. 
Rzucił więc wór z  ziemią tam, gdzie stał i zgrzytając 
ze złości zębami, wrócił niepyszny do piekła. 
Legenda legendą, a ślady po niedokończonej 
budowie drogi są widoczne w jeziorze do dziś.  

Cdn... 
K.F. 

 
 

 
KONKURSY: 
„Konkurs Języka Niemieckiego” 
W grudniu odbył się zorganizowany przez MDK w 
Słupsku IX konkurs Języka niemieckiego w kategorii 
kilka grup wiekowych: klas 1-3, 4-6 szkoły 
podstawowej i w kategorii gimnazjum. Wybrani 
uczniowie napisali test gramatyczno-leksykalny 
sprawdzający wszystkie umiejętności- sprawność 
słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania. 
Najlepsze 3 prace z każdej grupy wiekowej zostały 
wysłane do Słupska i jeszcze raz ocenione przez 
komisję. W kategorii klas 1-3 SP najlepszy wynik 
wraz z innym uczniem ze Słupska osiągnęła  Natalia 
Konkol, uczennica kl. III (25/25 pkt.), na II miejscu 
ex aequo z innym uczniem uplasował się Jan 
Cyman (24 pkt.), a na III- Daria Jalowska (19 pkt.) w 
kategorii klas 4-6 SP najlepszy wynik uzyskała 
Angelika Kazimierczak kl. VI. Angelika przeszła do 
następnego 2 etapu-wojewódzkiego konkursu, 
który odbyła się 10 marca w Gdańsku. Czekamy na 
wyniki. 
Ogłoszony został konkurs  dla kl. 1-3 na najlepszy 
Słownik OBRAZKOWY z  j, niemieckiego 
(rozstrzygnięcie pod koniec marca) 
 
„Gminny Konkurs z Języka Niemieckiego” 
24.03.2011r. odbył się Gminny Konkurs j. 
niemieckiego dla klas 4-6 SP. W kategorii klas  
czwartych: II miejsce zajął Damian Kazimierczak, w 
kategorii klas piątych: II miejsce Paulina 
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Szymikowska. W ostatniej Kategorii klas szóstych 
najlepszy wynik otrzymała Angelika Kazimierczak. 
  
„Obiady Stanisławowskie” 
Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Bukowinie pod kierunkiem nauczycieli historii p. 
Haliny Szymli i nauczyciela plastyki p. Przemysława 
Kowalczuka wzięli udział w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym pt. Obiady Stanisławowskie. 
Organizatorem konkursu było PZU w Warszawie. 
Zadanie konkursu polegało  n wykonaniu pracy 
plastycznej związanej z królem Stanisławem 
Augustem Poniatowskim i wizją organizowanych 
przez niego obiadów czwartkowych. Konkurs był 
rozłożony w czasie i przebiegał w dwóch etapach. 
Uczestniczyło w nim ponad trzy tysiące szkół z 
czułego kraju. Do drugiego etapu zakwalifikowało 
się ponad 65 prac, w tym nasza. Zajęliśmy drugie 
miejsce w grupie laureatów II stopnia. Każdy 
uczeń-uczestnik konkursu otrzymał multimedialny 
zestaw edukacyjny: Atlas historyczny PWN 2010 
wraz z encyklopedią tematyczną: j. polski, 
literatura, sztuka.  
 
„Konkurs Prozy i Poezji Polskiej” 
28 lutego odbyły się eliminacje wojewódzkiego 
Konkursu Prozy i Poezji Polskiej w MDK-u w 
Lęborku. Wyróżnienie zdobyła Paulina 
Szymikowska- uczennica kl. V, opiekun 
nauczycielka j. polskiego Anna Dawidowska. 
 
„Gminny Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym” 
Dnia 16 marca byliśmy gospodarzami konkursu 
Bezpieczeństwo  w Ruchu Drogowym.  
Kategoria Szkół Podstawowych: 
I m-ce Siemirowice 
II m-ce Cewice 
III m-ce Popowo 
Kategoria klas gimnazjalnych: 
I m-ce Cewice 
II m-ce Bukowina 
 
 
 
 
 

Pierwszy Dzień Wiosny- „Czteroland” 
W życiu szkolnym trafiają się dni wolne od zajęć 
dydaktycznych, wtedy to czas pobytu w szkole 
zapełniamy innym atrakcyjnymi zajęciami. W 
naszej szkole Pierwszego Dnia Wiosny 
zorganizowano zabawę w „czteroland”; opartą na 
motywach bajki Giny Ruck Pagvet. W  czasie tej 
zabawy uczniowie kształtowali umiejętność 
porozumiewania się ze sobą, uczyli się pracy w 
zespole, kreatywności, twórczego myślenia, 
umiejętności pokonywania trudności, a także 
rozwijali pomysłowość i wyobraźnię.  
Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie. Z wielkim 
zaangażowaniem wykonywały powierzone im 
zadania. 
Zabawę zakończono wspólnym pieczeniem 
kiełbasek przy ognisku. 
 
 „Gminne eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej” 
23.02.2011r. w Cewicach odbyły się eliminacje 
gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej. I miejsce 
Anna Szymikowska, kl. V, III Agnieszka Treder,  
kl. VI. 
Eliminacje Powiatowe odbędą się 15 kwietnia 
Lęborku. 
ZOSP RP w Cewicach-organizator 
 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 

Znów rusza Koło Gospodyń Wiejskich. W szkole w 
Bukowinie  8 marca odbyło się z okazji Dnia Kobiet 
pierwsze, po długiej przerwie spotkanie chętnych 
członkiń należących do Koła Gospodyń Wiejskich. 
Na to spotkanie przybyło około 80 osób. Wystąpił 
zespół „Mareszki”.  
Chętne panie, które chciałyby się zapisać do KGW 
zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie 
się 12 kwietnia o godz. 15.30. Zapraszamy. 
 

 
Co piątek o godz. 18.30 w naszej szkole odbywają 
próby chóru „GMINY CEWICE” pod batutą p. 
Huberta Szczypiorskiego. Zapraszamy nowych 
chętnych! 

 

 
 
 
 

CHÓR „GMINY CEWICE” 
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Pierwszy Dzień Wiosny w szkole- na sportowo i kolorowo 

Drużyna „Niebieskich” 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  

na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet 

Spotkanie umilił występ Zespołu „Mareszki” 

Gminne Eliminacje w Turnieju Bezpieczeństwo  

w Ruchy Drogowym 

Wręczenie nagród przez dyrektora Macieja Pokojskiego  

w kategorii klas gimnazjalnych  
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Teksty- B. Andryskowska (sekretarz Stowarzyszenia), K. Formela (wiceprezes Stowarzyszenia) 
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Skład tekstu- J. Tryba 


