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„BUKOWIEŚCI”
Drodzy Państwo!
Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer naszej gazetki. Sporo czasu minęło od ukazania się poprzedniego
numeru, czasu, który jednak wypełniony był różnymi działaniami Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącymi placówki,
którą prowadzimy.
Cieszy nas fakt, że szkoła (zarówno podstawowa, jak i gimnazjum), przedszkole rozwijają się, działają i
stawiane są jako wzór przedsięwzięć oddolnych, takich, które sprawiają, że wieś rozwija się, tętni życiem.
Wchodzimy w nowy rok,- 2012 pełni nadziei i zapału do dalszej pracy. Życzymy wszystkim, aby Nowy Rok
obfitował tylko w radosne wydarzenia, aby dzieło wspólnie podjęte kilka lat temu , nadal rozwijało się, rozrastało i
przysparzało sukcesów uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim ludziom dobrej woli.
Zarząd Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”.

Akademia z okazji Święta Niepodległości
11 listopada 2011r. obchodziliśmy w naszej szkole niezwykle uroczyście 93 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Tego dnia wobec licznie zgromadzonych mieszkańców wsi, zaproszonych gości, dzieci i młodzież naszej szkoły
przedstawiła montaż słowno-muzyczny z okazji tak doniosłego święta. Uroczystość przebiegała pod hasłem:
„Ojczyzna- tak wiele znaczeń”. W trakcie występów mogliśmy wysłuchać recytacji utworów związanych
z polskością, odzyskaniem wolności , a także pięknie wykonanych pieśni przez chór szkolny i gminy Cewice.
Patriotyczne spotkanie w Bukowinie zaszczycili swą obecnością starosta lęborski Wiktor Tyburski, wicestarosta
Ryszard Wenta, wójt gminy Cewice- Jerzy Pernal, radni gminy Cewice, wizytator Kuratorium Oświaty- Urszula
Mućka, dyrektorzy szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Cieszy nas fakt, że uroczystości patriotyczne cieszą się ogromną popularnością, że są doceniane przez naszą
społeczność. Dzięki takim przedsięwzięciom rozwija się i jest pielęgnowany patriotyzm, zarówno ten
ogólnopolski, jak i ten lokalny, do „ naszej małej ojczyzny”.

Strona 1

Historii Bukowiny ciąg dalszy…
W roku 1410 na wieść o przegranej przez
Krzyżaków bitwie po Grunwaldem wybuchło
w Lęborku powstanie. Powstańcy pomogli
polskiemu oddziałowi zająć zamek i wypędzić
Krzyżaków. Jednak Polacy nie byli zainteresowani
przejęciem miasta na stałe. Przekazali je bowiem
zaraz księciu słupskiemu Bogusławowi VIII, a rok
później na mocy pokoju zawartego w Toruniu
zwrócili Krzyżakom. W taki oto sposób cały wysiłek
powstańców został zmarnotrawiony. Jednak bunt
przeciw rządom krzyżackim nadal narastał. W roku
1440 mieszkańcy naszej ziemi przystąpili
do antykrzyżackiego Związku Pruskiego. Wybuchła
wojna, która trwała 13 lat. Wreszcie w roku 1466
na mocy drugiego pokoju toruńskiego Polska
odzyskała całe Pomorze Gdańskie. Ale i tym razem
Polska potraktowała Ziemię Lęborską jak macocha,
która niechciane, niekochane dziecko oddaje
do cudzego domu na służbę. W tym samym
bowiem roku król polski Kazimierz Jagiellończyk
przekazał Ziemię Lęborsko-Bytowską w lenno
księciu zachodnio-pomorskiemu Erykowi II. Taka
oto nagroda spotkała ówczesnych mieszkańców
naszej
ziemi
na
długotrwałą
walkę
z krzyżackim ciemiężcą.
Bukowina ,podobnie jak reszta Ziemi Lęborskiej,
znalazła się w granicach Księstwa ZachodnioPomorskiego, które już wtedy było silnie
zgermanizowane. Chociaż to właśnie książęta
zachodnio-pomorscy używali oficjalnie tytułu
„Książę Kaszubów”, zarówno na ich dworze, jak i w
większości miast w użyciu był już tylko język
niemiecki, a ludzi mówiących jeszcze w języku
kaszubskim nazywano pogardliwie „marnymi
Wendami.”(Słowianami) Mino tak wyraźnie
okazywanej niechęci ludzi, głównie na wsi, uparcie
trwali przy swojej kaszubskiej mowie. Jeszcze w
roku 1605 rycerstwo Ziemi Lęborskiej składało hołd
księciu Bogusławowi XIII w języku kaszubskim, bo
niemieckiego nie znali.

Granica na rzece Bukowinie dzieliła teraz dwa
państwa. Nie podzieliła jednak mieszkających po jej
obu stronach Kaszubów. Ludzie nadal czuli się
członkami jednego narodu kaszubskiego i pomagali
sobie wzajemnie. W Bukowinie i innych
miejscowościach wielokrotnie szukali schronienia
uciekinierzy z Polski w czasie wojen polskoszwedzkich, a także zbiegli z Polski chłopi
pańszczyźniani. W księstwie pańszczyzna była
znacznie łagodniejsza i chłopi tu nie byli poddani
takiemu uciskowi jak w Polsce.
Tymczasem na świecie szykowały się ogromne
zmiany. Kościół katolicki już wtedy trawił głęboki
kryzys. Mino obowiązującego w kościele celibatu,
dosyć często księża w parafiach miele żony i dzieci.
Szukali więc usprawiedliwienia dla siebie i sposobu
na zalegalizowanie swoich związków z kobietami.
Szlachta też miała dosyć płacenia rujnującej ich
gospodarstwa dziesięciny i coraz łakomiej
spoglądała na ogromne kościelne majątki. Nic więc
dziwnego, że wystąpienie Marcina Lutra w 1517
roku zostało przyjęte z żywym zainteresowaniem.
Z dalekiej Wirtembergii nowinki religijne Lutra
wkrótce dotarły też w nasze strony i narobiły
w księstwie sporo zamieszania. Zwołany 13 grudnia
1534 roku do Trzebiatowa specjalnie w sprawach
religii sejm, jako jedyny w historii księstwa został
zerwany i żadnych decyzji nie podjął. Podjęli ją
sami książęta, którzy już w następnym roku przeszli
oficjalnie na nowe wyznanie i od tego momentu
luteranizm faktycznie stał się w księstwie religią
panującą. Decyzję na dworze podjęli książęta
(bracia- Jerzy I i Barnim IX), natomiast
w poszczególnych parafiach decyzję bardzo często
podejmował ksiądz wspólnie z miejscowym
dziedzicem. Zwykli ludzie żyli przeważnie
w nieświadomości i chodząc nadal do tego samego
kościoła nie wiedzieli, że zmienili wyznanie.
To prawdopodobnie wtedy korzystając z ogólnego
przyzwolenia kilka szlacheckich rodzin podzieliło
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między siebie majątek klasztorny w Bukowinie.
W siedzibie klasztoru w Żukowie też źle się działo
i protestować zapewne nie bardzo miał kto.
Zarządzający majątkiem klasztornym Jerzy von
Eden za sprzedaż kilku klasztornych wiosek został
uwięziony i umarł w więzieniu. Jeszcze gorsze
świadectwo biskup Rozrażewski wystawił jego
następcy księdzu świeckiemu Jerzemu Wysockiemu
o którym napisał: „Niech więc pominę szkaradność
obyczaju i życia, którą ów otwarcie uprawia
poprzez codzienne upijanie się i różne swawole
wszelki odrzuciwszy wstyd, do tego stopnia biedy
i spustoszenia doprowadził to miejsce, iż tylko
jedną w nim znalazłem ze ślubami zakonnicę,
natomiast wszystkie budynki były popsute, dachy
dziurawe, żadnej straży na podwórkach, nic nie
pozamykane!”
Pierwszym znanym z nazwiska pastorem
luterańskim w Bukowinie był Polak Gregorius
Licetzki (być może Dzięcielski lub Lisiecki), który
objął swój urząd 8 czerwca 1571 roku i sprawował
go przez lat siedem. Jego następcą był pochodzący
za Słupska Paul Funkenhagen, po nim zaś Georg
Funkenhagen, który mógł bratem albo, co jest
bardziej prawdopodobne, synem Paula.
23 maja 1586 roku przybył do Lęborka podróżnik
Samuel Kiechel. Swoje wrażenia z tej podróży tak
opisał: „Przed południem dotarliśmy do miasteczka
zwanego Lęborkiem, starej przygnębiającej stolicy
Kaszub
o specyficznym języku, złym ludzie, rozległych
lasach i nieużytkach, z liczną szlachtą, ale tak
ubogą, że sama chodzi za pługiem. I nie jest tu
w okolicy bezpiecznie, zobaczyć można liczne
kamienne krzyże i gromady kamieni pokryte
drzewami, które są oznaką po zabitych

i pomordowanych. Te strony, otoczone licznymi
lasami, są skłonne do rabunków i kradzieży.”
Obraz niezbyt przychylny i wydaje się odległy od
ówczesnej rzeczywistości spowodowany raczej
wyraźną niechęcią do wszystkiego co kaszubskie.
Jednak i z tego opisu pewne interesujące wnioski
wysnuć można. Mimo, że od wcielenia tych ziem
do Księstwa Zachodnio-Pomorskiego minęło 120
lat język kaszubski był tutaj nadal w powszechnym
użyciu. I zdanie o szlachcie tak ubogiej, że sama za
pługiem chodzi. Jest wielce prawdopodobne,
że tak samo było również w Bukowinie. Swoje
gospodarstwa mieli tutaj Grellowie i Pierzchowie,
a także rodziny von Stojentin, von Vobeser i von
Rexin. Wynika z tego, że były to gospodarstwa
niewielkie i szlachta uboga, która zapewne
rzeczywiście była zmuszona sama za pługiem
chodzić.
10 marca 1637 roku zmarł bezpotomnie ostatni
z książąt zachodnio-pomorskich Bogusław XIV. Po
jego śmierci Ziemia Lęborska, a tym samym
również
Bukowina została włączona do
Rzeczypospolitej. Niestety na dwadzieścia lat
zaledwie. Okres ten nazywany też okresem „złotej
wolności” skończył się, gdy w roku 1657 Polska
oddała Ziemię Lęborską wraz z Bytowską w lenno
elektorowi
brandenburskiemu
Fryderykowi
Wilhelmowi. Od tej pory przez następne 288 lat, aż
do roku 1945 Bukowina wchodziła w skład państwa
niemieckiego i była poddawana coraz bardziej
nasilającej się germanizacji.

Cdn……..
K.F.
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„Opowieść wigilijna”
15 stycznia 2012r. dzieci i młodzież ze szkolnego kółka teatralnego pod kierunkiem pani Anny
Dawidowskiej, wystąpiły w naszym kościele z przedstawieniem świątecznym „Opowieść wigilijna”. Mogliśmy
poczuć magię świąt oraz prawdziwego teatru za sprawą naszych młodych artystów. Brawurowo zagrana postać
Hipolita Skąpca (Bartłomiej Lejk), fantastyczne duchy Świąt Bożego Narodzenia- Katarzyna Cyman, Elżbieta
Treder, Justyna Reszka, czy postać Boba Cratchita (Dominik Kostuch), pokazały ogromne możliwości naszej
młodzieży oraz utwierdzają w przekonaniu, że szkoła rozwija zarówno pod względem intelektualnym, jak i
talentów.
Przedstawienie to miało swoją premierę 22 grudnia 2011r. podczas spotkania opłatkowego w szkole
w obecności uczniów, rodziców, nauczycieli i Zarządu Stowarzyszenia” Rozwój Bukowiny.”

Występy chóru szkolnego

Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia w kościele w Bukowinie wystąpił nasz chór szkolny pod batutą
pana Huberta Szczypiorskiego z koncertem kolęd. Pieśni przeplatane były recytacją okolicznościową, związaną
tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia. Świąteczny nastrój, tematyka, a przede wszystkim koncertowo
wykonane kolędy kaszubskie oraz kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki” sprawiły, że występ został przyjęty
owacjami na stojąco. Podobne występy miały miejsce w kościele p/w św. Jakuba Apostoła w Lęborku, wcześniej
kościele parafialnym w Łebuni i Cewicach.
W tym miejscu należą się wielkie podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów, samym uczniom za
zaangażowanie i występy, rodzicom- za wyrozumiałość oraz dowóz dzieci na występy.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
21.11.2011r. odbyło się walne zebranie KGW, podczas którego wybrano mowy zarząd: przewodniczącaEwa Czapiewska, zastępca- Helena Czaja, skarbnik- Barbara Formela oraz członkowie: Halina Wujec, Barbara
Konkol; oraz komisję rewizyjną: przewodnicząca- Mariola Szyca, członkowie: Grażyna Majewska i Bożena
Ulenberg.
W sobotę, 14.01.2012r., uczestniczyliśmy w IV Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
Lęborskiej. Nasze Koło miało tylko 1,5 tygodnia na przygotowanie się do rywalizacji. Daliśmy radę.
Przywieźliśmy puchar, dyplom i nagrodę pieniężną. W tym miejscu podziękowania dołączamy Dyrekcji Szkoły,
pani Anny Dawidowskiej i panu Przemysławowi Kowalczukowi oraz pani Wiesławie Wojciechowskiej, która
ćwiczyła z nami taniec mazura. Następne wyzwania przed nami….
E. Cz.
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KONKURSY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Osiągnięcia uczniów:
1. Konkurs j. niemieckiego zorganizowany przez MDK w Słupsku (grudzień)
w kategorii klas 1-3 SP: wyróżnienia dla Barbary Gębarowskiej i Karoliny Treder
w kategorii klas 4-6 SP: II miejsce Paulina Szymikowska
III miejsce Maciej Czaja
Uczniów przygotowała p. Marta Młyńska- nauczyciel języka niemieckiego
2. Szkolny konkurs Kolęd i Pastorałek Angielsko- i Niemieckojęzycznych (grudzień)
w kategorii klas 1-3: I miejsce: B. Gębarowska, D. Jalowska, B. Treder, M. Majewska
w kategorii klas 4-6: I miejsce: Jan Cyman, oraz ex aequo Marta Keller, Anna Treder
w kategorii gimnazjum: I miejsce: Katarzyna Cyman, Justyna Reszka, Lidia Mielewczyk
Konkurs zorganizowały – p. Małgorzata Gębarowska i p. Marta Młyńska

Projekt unijny
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bukowinie rozpoczęto realizację projektu,
wykorzystującego środki unijne. Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jest on przeznaczony dla uczniów klas I- III, nosi tytuł „Pociąg do wiedzy”. W ramach projektu
są realizowane cztery rodzaje zajęć prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły: dla dzieci z
trudnościami w czytaniu i pisaniu – mgr Marzena Roszman, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych – mgr Agnieszka Brzeska, zajęcia logopedyczne – mgr Katarzyna Stolc
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, głównie z zakresu edukacji matematycznej i
przyrodniczej – mgr Ewa Keller.
Celem

przedsięwzięcia

jest

wyrównywanie

szans

edukacyjnych

uczniów,

przezwyciężanie trudności w nauce, a także rozwój zainteresowań. Uczniowie w zależności od
potrzeb uczestniczą bardzo chętnie w poszczególnych zajęciach. Nauczyciele stosują różnorodne
metody dydaktyczne, aby urozmaicić zajęcia. W ramach otrzymanych środków zakupiono szereg
środków i pomocy dydaktycznych (za kwotę 12 tys. 600 zł ) , które zachęcają i mobilizują uczniów do
nauki. Zajęcia objęte projektem będą realizowane do maja 2012 roku.
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Choinka Szkolna
28.01.2012 roku w szkole odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci przedszkolnych,
szkolnych i młodzieży gimnazjalnej oraz dla wszystkich chętnych.
Na początku mogliśmy obejrzeć przedstawienia w wykonaniu uczniów naszej placówki
(zarówno tych starszych, jak i najmłodszych). Wszystkim należą się ogromne brawa za
zaangażowanie . Obejrzeliśmy ” Taniec węgierski” w wykonaniu przedszkolaków, „ Brzydkie
kaczątko” w wykonaniu klas I- III , przepięknie odtańczony walc w wykonaniu klasy II
gimnazjum, skecz naszego koła teatralnego. Początek uroczystości otworzył nasz chór
szkolny.
Po przedstawieniach przyszedł Mikołaj, który obdarował każde dziecko słodkim
upominkiem . Następnie były pląsy, konkursy, zabawy prowadzone przez panie z klas 0 – III.
Za najpiękniejszy strój karnawałowy nagrodzono:
- w kategorii maluszków – wszystkie dzieci otrzymały nagrody ;
- w kategorii klas I- III – Martyna Stankiewicz i Konrad Treder;
- kategoria klas IV ( i dalej..) – Natalia Konkol i Bartek Treder;
Od godziny 19.00 przygrywał do zabawy i tańca wszystkim chętnym p. Stefan Ulenberg.
Gorące podziękowania Dyrekcji szkoły, nauczycielom- p. M. Roszman, E. Keller.,
A. Karkowskiej, A. Brzeskiej , H. Szymla, W. Mielewczyk, A. Dawidowskiej , A. Mielewczyk, T.
Jelińskiej , E. Pokojskiej, M. Młyńskiej, H. Szczypiorskiemu , J. Barańczuk , pracownikom
obsługi – za pomoc , zaangażowanie w organizacji choinki szkolnej .
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Nasze sportowe pasje i sukcesy

Pierwszy semestr sportowego roku szkolnego już za nami. Przyniósł wiele miłych emocji i wrażeń,
których mogliśmy dotknąć i przeżyć zarówno w murach naszej szkoły, jak i w obrębie województwa
pomorskiego. Miłym jest fakt, iż wielu uczniów z naszej szkolnej społeczności z zamiłowania podąża za ruchem
w różnorodnej jego postaci. Pamiętajmy ,że ruch towarzyszy każdemu z nas na co dzień, więc jest nieodzowną
częścią naszego życia. Ruch połączony natomiast ze sportową pasją, niesie niewątpliwie ze sobą zdrowie,
radość i pozytywne wyzwania w osiąganiu nowych celów. Wszystko to widzimy właśnie wśród naszych
sportowców.
Swoje sportowe zmagania zaczęliśmy już w okresie wakacyjnym w, którym sekcja biegowa w wystartowała w
OGÓLNOPOLSKIM BIEGU ŚW. JAKUBA W LĘBORKU na dystansie 10 km zajmując miejsca w najmłodszej kat.
wiekowej kolejno: 3 miejsce Justyna Reszka ,4 miejsce Elżbieta Treder (obie z kl. II gimnazjum)zaś wśród
chłopców na 16 miejscu w kategorii do 20 lat dobiegł Adam Keller z kl. I gimnazjum.
Podobną prestiżową imprezę odwiedziliśmy w Trójmieście. Podczas OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
NIEPODLEGŁOŚCI W GDYNI 11 października pięknymi ulicami centrum miasta przebiegliśmy w grupie 1504
biegaczy 10 kilometrów, zdobywając pamiątkowe medale. W biegu tym uczestniczył Pan Przemysław
Kowalczuk oraz Pan Mirosław Treder, jak również Wojtek i Adam Keller (ten drugi z klasy I gimnazjum), który
linię mety minął na 410 miejscu zaś w kat. wiekowej do 20 lat sklasyfikowany został na 26 miejscu. W
powyższym Ogólnopolskim Biegu Ulicznym na krótszym dystansie 1 km reprezentował nas również Bartłomiej
Treder ,który sprawił wielką niespodziankę zajmując nieoficjalnie 10 miejsce w stawce 350 uczniów szkół
podstawowych.
Równie dobrze uczniowie ZSP w Bukowinie startują w tegorocznej edycji całorocznego cyklu BIEGÓW
PRZEŁAJOWYCH GRAND-PRIX LĘBORKA w ,których na dzień dzisiejszy w gronie 17 drużyn szkół podstawowych
zajmujemy 3 miejsce drużynowo i 2 miejsce wśród szkół gimnazjalnych w stawce 11 szkół. Indywidualnie
natomiast w swojej kategorii wiekowej w klasyfikacji generalnej 2 miejsce zajmuje Karolina Treder, która w
kolejnych biegach swoje starty kończyła na 2,3 i 2 miejscu.
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W grach zespołowych na terenie gminy Cewice mimo braku obiektu upragnionej sali gimnastycznej
równorzędnie rywalizowaliśmy z sąsiednimi dużymi szkołami ocierając się o zwycięstwa gminne o czym
świadczą wyniki :
2 miejsce w halowej piłce nożnej,
3 miejsce w halowym unihokeju,
2 miejsce w drużynowym tenisie stołowym.
Sport równie aktywnie gości w naszej szkole. Pod patronatem Uczniowskiego Klubu Sportowego FIGHTER
odbyły się liczne imprezy dla tych starszych i młodszych uczniów. Wśród wspomnianych imprez rozegraliśmy :
- Mistrzostwa Szkoły w skoku wzwyż ,którego zwycięzcami w kategorii szkól podstawowej okazali się Paulina
Klinkosz i Maciej Czaja a wśród gimnazjalistów Katarzyna Cyman i Dominik Kostuch.
-- turniej Grand-Prix w tenisie stołowym ze zwycięzcami Natalia Konkol i Michał Głodowskie – SP oraz Elżbieta
Treder i Wojciech Andryskowski w gimnazjum.
-- III edycję Biegu Ciągłego podczas ,którego wielkim hartem i wytrzymałością wykazali się wszyscy jego liczni
uczestnicy biegnący nie na wyznaczony dystans a na jak najdłuższy mierzony czas, który sami wedle swoich sił i
umiejętności zaplanowali :
1 miejsce

5 godzin 00 minut

JUSTYNA

2 miejsce

4 godziny 15 minut

ADAM

3 miejsce 3 godzin

40 minut

4 miejsce 3 godziny 33 minuty

ELA

RESZKA
KELLER

KL II G ‘
KL I G

TREDER

KL II G

AGNIESZKA TREDER

KL I G

5-6 miejsce 3 godziny 20 minut

MARTA

KELLER

KL V

5-6 miejsce 3 godziny 20 minut

MAGDA

KELLER

KL VI

7-9 miejsce 3 godziny 04 minuty

MARTA

MAJEWSKA

KL III

7-9 miejsce 3 godziny 04 minuty

NATALIA

KONKOL

KL IV

7-9 miejsce 3 godziny 04 minuty

PATRYK

FORMELA

KL VI

10 miejsce 2 godziny 23 minuty

WOJTEK

ANDRYSKOWSKI KL I G

11 miejsce 2 godziny 11 minut

ANNA

TREER

KL VI

12 miejsce 2 godziny 02 minuty

BARTEK

TREDER

KL V

13 miejsce 2 godziny 00 minut

MICHAŁ

FORMELA

KL IV

DANIEL

TREDER

KL IV

14-15 miejsce 1 godzina 33 minuty
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14-15 miejsce 1 godzina 33 minut

JAKUB

KLINKOSZ

KL V

16 miejsce 1 godzina 28 minut

ANDRZEJ

KMOCH

KL V

17 miejsce 1 godzina 11 minut

OLA

KONKOL

KL III

18 miejsce

PATRYCJA

32 minuty

STRYMECKA

KL V

Przed feriami naszych uczniów czekają jeszcze Mistrzostwa Szkoły w Gimnastyce Sportowej a po ich
rozegraniu spotkamy się w międzyszkolnym finale TURNIEJU GIMNASTYCZNEGO o puchar MKS Fighter w
Bukowinie z najlepszymi uczniami z Popowa. Podobną międzyszkolną rywalizację w naszych murach
zorganizujemy po feriach w formule TURNIEJU SKOKU WZWYZ o puchar Dyrektora Szkoły w Bukowinie. Na
zawody te już dzisiaj swój akces zgłosiła szkoła w Popowie i Szczenurzy (spod Łeby).
Podsumowując sport w naszej szkole nie należy zapominać o naszych piłkarzach Przemku Reglińskim i
Dominiku Kostuch ,którzy od lat z wielkim zamiłowaniem trenują i występują w głównym składzie klubu
piłkarskiego w Linii xxxx odnosząc z nim liczne sukcesy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również Katarzyna
Cyman, która jest liderką i najzdolniejszą pływaczką w naszej szkole w wyniku czego skutecznie ustanawia nowe
rekordy szkoły na wyznaczonych dystansach i stylach pływackich. Uzyskane przez nią wyniki już dziś świadczą, iż
rekordy te zapiszą się na długo w historię naszego sportu wewnątrzszkolnego.
Kończąc powyższą prezentację chciałbym nadmienić, że wszelkie wyniki z semestru pierwszego oraz
postawa sportowa naszych uczniów uwzględniona zostanie w całorocznym podsumowaniu sportu w Bukowinie
na GALI SPORTU 2011-2012 w czerwcu podczas, której wręczone zostaną Sportowe Oskary w kategorii
Najlepszy Sportowiec Szkoły, Najwszechstronniejszy Sportowiec Szkoły, Najpopularniejszy Sportowiec Szkoły ,
Sportowiec Fair Play , Sportowe Objawienie Roku, Sportowiec z Pasją, Złoty Mikrofon Komentatora Sportowego
oraz wręczone zostaną certyfikaty ukończenia Biegu Maratońskiego 42 km i 195 m z sumowanych
przebiegniętych kilometrów w obecnym roku szkolnym. Atrakcyjną nagrodą i wyróżnieniem dla najlepszych a
zarazem wyróżniających się postawą sportową uczniów jest planowany w czerwcu wyjazd na biegi uliczne do
Niemiec połączony ze zwiedzaniem. Z chwilą wsparcia finansowego naszego Klubu Uczniowskiego przez Gminę
Cewice plan ten niewątpliwie zostanie zrealizowany. Kolejny raz więc zachęcam wszystkich do podjęcia
przygody ze sportem, zarówno indywidualnie jak i z rówieśnikami oraz jak najbardziej z rodzicami
W związku z nadchodzącymi feriami wszystkim uczniom życzę sportowych ale i bezpiecznych ferii na
świeżym powietrzu- wasz nauczyciel w-f - Przemysław Kowalczuk 

Dzień Babci i Dziadka

20. 01. 2012 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Babci i Dziadka. Na spotkanie zostali również
zaproszeni seniorzy z naszej miejscowości. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, którzy
mogli podziwiać swoje wnuki, występujące na naszej szkolnej ,,małej scenie”. Przed gośćmi wystąpili:



Grupa 3-4-latków- maluchy śpiewały piosenki i recytowały wiersze;
Grupa ,,0”A i ,,0” B- dzieci śpiewały piosenki i zaprezentowały się w dwóch tańcach;
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Uczniowie szkoły podstawowej- klasy I-III, przygotowały przedstawienie pt. ,,Brzydkie
Kaczątko”, a starsi uczniowie recytowali wiersze;
Chór szkolny -śpiewem umilił gościom czas spędzony przy słodkim poczęstunku;

Na koniec uczniowie wręczyli babciom i dziadkom, przygotowane pod okiem wychowawców,
upominki.
Podziękowanie dla nauczycieli, którzy przygotowali dzieci do występów:





Paniom- Ewie Keller, Marzenie Roszman, Alicji Karkowskiej-nauczycielkom klas I-III;
Paniom- Agnieszce Brzeskiej, Halinie Szymla- wychowawczyniom grupy ,,0”A i ,,0” B;
Paniom Katarzynie Cichosz, Kamili Górka- wychowawczyniom grupy 3-4-latków;
Panu Hubertowi Szczypiorskiemu- prowadzącemu chór szkolny.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka dla: P. Bożeny
Szymikowskiej P. Barbary Konkol , P. Reginy Olak, P. Zbigniewa Andryskowskiego i Rodziców, na
których
pomoc
zawsze
można
liczyć
przy
organizacji
takich
uroczystości.
A. B.

„Bukowińskie zapusty”
19 lutego 2012r w szkole w Bukowinie odbędzie się karnawałowy występ chóru gminy Cewice i
orkiestry dętej z Sierakowic pod batuta pana Huberta Szczypiorskiego. Już dziś zapraszamy na występ z
poczęstunkiem: zapustowe pączki chrusty.
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Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”
Dnia 28 lutego 2012 roku (wtorek) o godz. 17:30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”.
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przedstawienie porządku zebrania.
4. Wystąpienie Prezesa Zarządu (sprawozdanie z działalności).
5. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
7. Plan pracy na rok następny (dyskusja, głosowanie).
8. Wolne wnioski, sprawy różne.

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie w I semestrze 2011/2012

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Klasa I – Maja Jalowska
Klasa II – Karolina Treder
Klasa III – Barbara Gębarowska
Klasa IV – Jan Cyman 5,09
Klasa V – Marta Keller 4,46
Klasa VI – Paulina Szymikowska 5,09

Niepubliczne Gimnazjum
Klasa I – Angelika Kazimierczak 4,87
Klasa II – Justyna Reszka 4,81
Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych 2012
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