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  2/2012 

„BUKOWIEŚCI” 
 

Drodzy Państwo!  

Przed Państwem kolejny numer naszego biuletynu. Zapraszamy do lektury. 

Zarząd Stowarzyszenia w tym czasie zbierał się kilkukrotnie, omawiane były bieżące sprawy szkoły  

i Stowarzyszenia. Doprowadziliśmy do zakończenia prac przy ogrodzeniu placu zabaw, umocnienia brzegów  

i wysypania podłoża żwirem.  

Nadszedł  czas wakacji, czas wypoczynku dla uczniów i nauczycieli, którym należą się podziękowania za 10 

miesięczny trud nauczania i wychowania. 29 czerwca pożegnaliśmy pana Macieja Pokojskiego, który 4 lata pełnił 

funkcję dyrektora placówki. Za lata poświęcone rozwojowi naszej placówki bardzo panu Maciejowi dziękujemy  

i życzymy, aby życie przyniosło wyzwania, które niosą tylko satysfakcje i zadowolenie, aby  czas spędzony w naszej 

szkole zaowocował w przyszłości. Dziękujemy za wspólnie spędzone lata.  

 

                                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”

 

 

 

Zespół  Szkolno- Przedszkolny w Bukowinie miał zaszczyt 15 czerwca gościć lektora Deutsch 

Wagen Tour z Olsztyna, członka  ekipy promującej naukę języka niemieckiego w ramach projektu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Goethe Instytut. Istotą kampanii „Deutsch Wagen Tour” jest 

spopularyzowanie nauki języka naszych zachodnich  sąsiadów oraz pogłębianie wiedzy na temat 

krajów niemieckojęzycznych. Profesjonalni lektorzy wyposażeni  w różnorodne pomoce naukowe 

oraz  prezenty i upominki, prowadzą niekonwencjonalne zajęcia lekcyjne, współorganizują dni 

otwarte, uczestniczą w projektach językowych i spotkaniach z rodzicami.  

W ramach projektu Pani Magdalena Jurowska  poprowadziła  niestandardowe zajęcia  

z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum, zorganizowała gry, quizy i zabawy, opowiedziała  

o korzyściach wynikających ze znajomości języka niemieckiego. Uczniowie powtarzali słownictwo, 

Niezwykła lekcja języka niemieckiego 
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informacje o krajach niemieckojęzycznych, grali w Memory, najmłodsi uczyli się wierszyków i śpiewali 

piosenki. Wszystkie dzieci były zachwycone i chętnie brały udział w grach i zabawach przygotowanych 

przez lektora DWT.  Przy pomocy Pani Magdaleny został również rozstrzygnięty szkolny  konkurs na 

najlepszy projekt „Was ist typisch deutsch?”. Pani lektor hojnie obdarowała zwycięzców wspaniałymi 

prezentami i gadżetami. Germanistka ze szkoły w Bukowinie, Marta Młyńska jest zachwycona 

projektem i głęboko wierzy w jego misję. Nauczycielka uważa, że lekcja języka obcego w obecnych 

czasach powinna być urozmaicona, ciekawa, pełna różnorodnych form pracy, a nauczyciel musi 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ucznia. Według nauczycielki grunt to dobra 

motywacja i zainteresowanie przedmiotem, czego na pewno nie zabrakło podczas wizyty lektora 

DWT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wspólna gra w Memory Nauka języka niemieckiego na świeżym powietrzu 

Zadowolenie na twarzach uczniów i nauczycieli 
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UDANE STARTY ZAWODNIKÓW MKS FIGHTER W NIEMCZECH i POLSCE 

25 osobowa ekipa reprezentantów Gminy Cewice przebywająca na 5 dniowym obozie 

sportowym w Niemczech, zanotowała udane starty w międzynarodowych biegach ulicznych  

w Gorlitz.   

IX Europamarathon obfitował w różnorodności konkurencji i dystansach biegowych od 400 m 

do pełnego maratonu 42km i 195m włącznie.  Obok biegaczy z Niemiec, Słowacji, Czech,  Anglii, 

Albanii, Węgier, Austrii, USA i Dominikany na  ulicach miasta rywalizowali jadący na rolkach  

i specjalistycznych hulajnogach oraz niepełnosprawni na wózkach w kolejno następujących po sobie 

startach. W ekipie Klubu z Bukowiny znaleźli się zarówno uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz szkół średnich jak również seniorzy dzięki czemu zawodnicy FIGHTERA widoczni 

byli w ciągu całego dnia imprezy  godnie reprezentując macierzystą Gminę Cewice i odnotowując 11 

lokat na podium w klasyfikacjach wiekowych. W biegu Bambini na 400m 3-ie miejsca zajęli:  Karolina 

Treder (kl. II) z Bukowiny i Mariusz Klankowski (kl. IV) z  Popowa.  Na  kolejnym dystansie  5 km 

rewelacyjnie pobiegł trzecioklasista z Popowa- Dominik Kalkowski zajmując 1 miejsce wśród 

rówieśników, a w kolejnych swoich kategoriach wiekowych 2 miejsce zajął Bartłomiej Treder (kl. V) 

oraz 3 miejsce Wojciech Andryskowski (gimnazjum) oboje z Bukowiny. Na wspomnianym dystansie 

równie udanie swoje starty ukończyły dziewczęta z Bukowiny– 2 miejsce Marta Keller (kl. V),  

5 miejsce Lidia Mielewczyk i 7 lokata Elżbiety Treder obie z gimnazjum. Wśród kobiet na 5 km 

Fightera reprezentował biegający rodzic- pani Edyta Treder z Bukowiny, która zajęła nieoczekiwanie, 

ale zasłużenie 1 miejsce w stawce zawodniczek powyżej 30 roku życia. Dystans 10 km utrwalił 

medalowy wizerunek reprezentantów Gminy Cewice wspaniałym biegiem pani Doroty Gańskiej, 

która jako pierwsza wśród kobiet minęła linię mety i udzieliła licznych wywiadów lokalnym mediom. 

Wśród gimnazjalistów  cenne 2 miejsca zanotowali natomiast Justyna Reszka i Adam Keller  

z Bukowiny, a w starszym roczniku szkół średnich drugi linię mety minął Wojciech Keller. Rywalizację 

dnia zakończył w biegu na 21 km na 3 miejscu w kategorii wiekowej  trener i opiekun grupy pan 

Przemysław Kowalczuk, który był pomysłodawcą i twórcą projektu wyjazdu wieńczącego cały rok 

pracy szkoleniowej. Podkreśla on  jednak, iż wyjazd grupy możliwy był dzięki przychylności Pana  

Wójta Jerzego Pernala i patronatowi finansowemu Gminy Cewice, za co dzieci i rodzice gorąco 

dziękują. Należy tu dodać, iż ciekawym i pełnym wrażeń punktem pobytu uczestników obozu 

sportowego  w Niemczech był również przeprowadzony trening lekkoatletyczny w lasku pod Bramą 

Brandenburską w Berlinie oraz powysiłkowa odnowa biologiczna w kompleksie  niepowtarzalnej 

Tropikalnej Wyspy w Krausnick.  

 W ostatnim czasie zawodników Fightera widać było również w kilku innych startach na 

terenie Pomorza. Sekcję biegową z Bukowiny udanie reprezentowali w Pasłęku na ogólnopolskim 

Biegu Filipidesa Magda Gańska z 3 miejscem w kategorii wiekowej seniorek na dystansie 10 km oraz 

Adam Keller-2 miejsce w biegu na 1 km i drugi na 600 m Dominik Kalkowski. 

Nasze sportowe pasje i sukcesy 
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Sekcja lęborska Fightera szkoląca sztuki walki poszczycić się może natomiast dwoma pierwszymi 

miejscami indywidualnymi swych zawodników w Pucharze Pomorza MMA. W turnieju rozegranym  

w Gdyni swoje walki zdominowali w kategoriach w formule 73kg junior- Majewski Kamil oraz  

w formule 80kg junior- Mateusz Pawlik z Lęborka. 

MIĘDZYNARODOWE BIEGI ULICZNE – EUROPHAMARATON 2012 – GORLITZ/NIEMCY/ 

WYNIKI 22 ZAWODNIKÓW MKS FIGHTER: 

400 m- BIEG BAMBINI 

DZIEWCZĘTA 

  3 miejsce Karolina Treder   (kl. III )  Bukowina  
  8 miejsce Natalia Konkol  (kl. IV)   Bukowina 
12 miejsce Aleksandra Bojanowska (kl. III)   Bukowina 
25 miejsce Oliwia Brzeska    (kl. III )  Bukowina 
 
CHŁOPCY 

  3 miejsce Mariusz Klankowski   (kl. III)   Popowo 
  6 miejsce Jan Cyman   (kl. IV)   Bukowina 
  7 miejsce Radosław Szmuda   (kl. III)   Popowo 
12 miejsce Artur Ryszkiewicz   (kl. IV)   Dziechno 
14 miejsce Michał Formela   (kl. IV)    Bukowina 
15 miejsce Damian Kalkowski   (kl. I )   Popowo 
 

5 km -175 zawodników 

DZIEWCZĘTA : 

1 miejsce Edyta Treder   rodzic   Bukowina – kat .wiekowa W30 
2 miejsce Marta Keller    (kl. V)  Bukowina – kat. wiekowa WSB 
5 miejsce Lidia Mielewczyk   (II Gim.) Bukowina – kat. wiekowa  WSA 
7 miejsce Elżbieta Treder   (II Gim.) Bukowina – kat. wiekowa  WSA 
 
CHŁOPCY: 

1 miejsce  Dominik Kalkowski   (kl. III)   Popowo-  kat. wiekowa  MSC 
2 miejsce  Bartłomiej Treder   (kl. V)   Bukowina- kat. wiekowa  MSB 
3 miejsce  Wojciech Andryskowski  (I Gim.)   Bukowina - kat. wiekowa  MSA 
7 miejsce Daniel Treder   (kl. IV)   Bukowina- kat. wiekowa MSC      
 
10 km -416 zawodników 

KOBIETY 

1 miejsce open i w kat. wiekowej W35    Magdalena Gańska       seniorka –opiekun grupy   
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2 miejsce    Justyna Reszka              (II Gim.) Bukowina  -kat. wiekowa WSA 
 
MĘŻCZYZNI 

2 miejsce    Adam Keller    (I Gim.)  Bukowina- kat. wiekowa MSA 
2 miejsce    Wojciech Keller   ( ZSM Lębork)  Bukowina- kat. wiekowa MJA 
 
21,5 km -274 zawodników 

3 miejsce w kat. wiekowej M40     Przemysław Kowalczuk 

 

 
 
     

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi zawodnicy widoczni byli z daleka… 

i wysoka… 

Gorący doping naszych reprezentantów 

Wspólna fotografia na podium 

Bartek, pani Magda, Wojtek i Adam 
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SPORTOWE WSPOMNIENIA ROKU SZKOLNEGO 2011-2012 

 Po całym roku sportowych emocji, które towarzyszyły nam na terenie szkoły, powiatu, Polski 

oraz Niemiec przyszedł czas na ich podsumowanie. W ramach rywalizacji międzyszkolnej na terenie 

gminy w pionie szkół podstawowych zwyciężyliśmy w turnieju gimnastyki sportowej, dwukrotnie 

zajmowaliśmy 2 miejsca (tenis stołowy, halowa piłka nożna) oraz dwukrotnie 3 miejsca (unihokej  

i piłka nożna). W pionie gimnazjum  dziewczęta i chłopcy zajęli 2 miejsca w tenisie stołowym.  

W otwartych zawodach powiatowych drużynowo nasi uczniowie szkoły podstawowej zdobyli  

2 miejsce w turnieju skoku wzwyż, 3 miejsce na piłkarskim „Orliku” oraz  3 miejsce w całorocznych 

biegach przełajowych o Grand Prix Lęborka. Gimnazjaliści natomiast udane start zanotowali w piłce 

nożnej, gdzie podczas Orlika dziewczęta zajęły 2 miejsce, a chłopcy 3 miejsce. Podczas roku szkolnego 

2011/2012 8 krotnie biegaliśmy w imprezach ogólnopolskich. Podczas wspomnianych zawodów do 

wybitnych rezultatów zaliczyć należy: 2 miejsce  Adama Keller w Pasłęku, 2 miejsce Bartłomieja 

Treder w Gdyni, 3 miejsce Justyny Reszka w Lęborku. Wielkim sukcesem organizacyjnym oraz 

sportowym okazał się również nasz udział w zawodach rangi międzynarodowej w Niemczech, 

podczas których w Gorlitz zdobyliśmy 11 miejsc medalowych. 

Pod Bramą Brandenburską 
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Wydarzeniem wieńczącym rok szkolny była II Gala Sportu- Bukowina 2011/2012, podczas której 

wręczono 13 statuetek Oskarów wyróżniającym się sportowcom naszej szkoły w kategoriach: 

SPORTOWIEC ROKU  

Szkoła podstawowa: Bartłomiej Treder (2- Marta Keller, 3-Karolina Treder) 

Gimnazjum: Adam Keller (2- Justyna Reszka, 3- Wojciech Andryskowski) 

NAJWSZECHSTRONNIEJSZY SPORTOWIEC ROKU  

Szkoła podstawowa: Marta Keller (2- Karolina Treder, 3- Aleksandra Bojanowska) 

Gimnazjum: Justyna Reszka (2-Elżbieta Treder, 3-Lidia Mielewczyk) 

SPORTOWE OBJAWIENIE ROKU  

Szkoła podstawowa: Jan Cyman  

Gimnazjum: Katarzyna Cyman 

SPORTOWIEC FAIR PLAY  

Elżbieta Treder 

 SPORTOWIEC Z PASJĄ  

Zaawansowani: Adam Keller (2- Dominik Kostuch & 2- Przemysław Regliński),  

wśród amatorów: Michał Głodowski 

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC SZKOŁY  

Adam Keller(wybrany w plebiscycie) 

 Podczas Gali Sportu nagrodzono również medalami i certyfikatami ukończenia podczas roku 

szkolnego na treningach dystansu maratońskiego- 42,195 km w projekcie autorskim P. Kowalczuka- 

„Mój pierwszy maraton” następujących uczniów: Marta Majewska (kl. III), Aleksandra Konkol(kl. III), 

Natalia Konkol (kl. IV), Patrycja Strymecka (kl. V), Marta Keller(kl. V), Jakub Klinkosz (kl. V), Arkadiusz 

Szyca (kl. VI), Adam Keller (kl. I G), Wojciech Andryskowski (kl. I G), Elżbieta Treder(kl. II G), Justyna 

Reszka (kl. II G). Bardzo radosnym akcentem wspomnianego biegu okazał się tytuł Wicemistrza Polski 

w Maratonie  wywalczony 17.06.2012 w Lęborku przez zawodniczkę naszego Klubu- panią 

Magdalenę Gańską.  

 

 

 

 

 

 

Maraton w Gdyni Maraton w Lęborku 
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18.06.2012r. chór szkolny udał się na występ do Pszczółek. Koncert, który odbył się w tutejszej szkole 

podstawowej spotkał się z bardzo miłym i życzliwym przyjęciem. Następnie pan Hubert Szczypiorski zaprosił 

wszystkich uczestników do Muzeum Miodu, gdzie dzieci i młodzież mogli obejrzeć eksponaty związane  

z wyrobem miodu, także mogli samodzielnie wykonać świecę z oryginalnego pszczelego wosku. Uwieńczeniem 

dnia była pyszna pizza, która z apetytem po całym dniu wrażeń, smakowała. Opiekunami dzieci w trakcie 

wyjazdu były p. Anna Dawidowska i p. Halina Szymla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Występ chóru szkolnego w Pszczółkach 

Dzieci ze szkoły w Pszczółkach w przedstawieniu 

„Legenda o Janie Pszczelarzu” 

Adaś na podium w Pasłęku Turniej halowej piłki nożnej w Cewicach 



 
 

 Strona 9 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po całorocznym trudzie prób, występów i śpiewu, chór szkolny 28.06.2012r. udał się w nagrodę na 

całodniową wycieczkę na zamek w Gniewie oraz do katedry w Pelplinie. Dzieci mogły uczestniczyć  

w warsztatach, które organizuje muzeum na zamku w Gniewie: strzelanie z kuszy, bicie monet itp. Dzieci 

obejrzały też ciekawą projekcję multimedialną na temat życia w średniowiecznym zamku. Atrakcją wielką był 

posiłek w Mc Donald’s. Członkowie chóru zwiedzili też katedrę w Pelplinie. Pełni wrażeń późnym wieczorem 

wrócili do domu. Opiekunami dzieci w trakcie wyjazdu byli: p. Halina Szymla, p. Wiesława Mielewczyk,  

p. Marian Domski.  

 
 
 

 W dniach 31.05.-06.06.2012r. klasa VI wraz z opiekunami p. Ewą Pokojską i p. Marzeną Roszman 

uczestniczyła w wycieczce do Zakopanego, Wieliczki, Krakowa, Częstochowy z wejściem na Słowację.  

Wyjazd był bardzo udany, moc wrażeń i nowych ciekawych miejsc, które niejedni z nas oglądali po raz pierwszy 

w życiu.  

Koszty wycieczki częściowo pokrył Zarząd Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” (500zł od uczestnika) oraz rodzice 

(150 zł od uczestnika). A oto kilka zdjęć z wyjazdu:  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Wycieczka klasy VI 

Wyjazd chóru do Gniewu  

Dziecięcy zespół z Pszczółek Z apetytem pałaszujemy drożdżówki… 

Chwila odpoczynku… W Wieliczce 
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Smok Wawelski nam nie straszny  
W Krakowie pod pomnikiem 

Adama Mickiewicza 

Super zjazd 
Na tle Maczugi Herkulesa 

Przed pomnikiem Jana Pawła II w Wadowicach 

Przed pomnikiem Jana Pawła II 
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

 
 
 

     KL. I           KL. II                  KL. III 

Maja Jalowska  Karolina Treder      Barbara Gębarowska 

Martyna Stankiewicz   Weronika Bladowska     Daria Jalowska 

Kacper Borsuk    Aleksandra Bojanowska    Alicja Jażdżewska 

Patryk Koszałka          Marta Majewska 

 

KL. IV     KL. V      KL. VI  

Jan Cyman- 5,07     Marta Keller- 4,92     Paulina Szymikowska- 5,31 

Natalia Konkol- 4,92     Damian Kazimierczak- 4,77    Maciej Czaja- 5,0 

 
 
 

Niepubliczne Gimnazjum 
 

 

KL.I GIMNAZJUM     KL.II GIMNAZJUM 

 

           Angelika Kazimierczak- 5,27       Katarzyna Cyman- 5,31 

           Agnieszka Treder- 4,75       Justyna Reszka- 5,06 

                Lidia Mielewczyk- 4,75  

 

 

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie  

w roku szkolnym  2011/2012 
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
 

         KL. II      KL. IV         KL. V              KL. VI 

Weronika Bladowska            Natalia Konkol          Patrycja Strymecka   Anna Szymikowska 

Paweł Szuta                Bartłomiej Treder              Anna Treder 

Karolina Treder 

Michał Tredeer 

 
Niepubliczne Gimnazjum 

 

KL.I GIMNAZJUM      KL.II GIMNAZJUM 

            Wojciech Andryskowski          Elżbieta Treder           

           Agnieszka Treder       

           Paulina Pieksza

 
 
 
 
 Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało już rejestrację z Sądu w Gdańsku. Zapraszamy mieszkańców 
Bukowiny i nie tylko do głosowania w plebiscycie w „Echu Lęborka’. Aby zagłosować na nasze koło należy 
wysłać sms o treści: kgwezl.11 pod numer:  72355. W minioną sobotę członkinie koła były w  Bytowie  
na Jarmarku Kaszubskim ze swoimi wypiekami oraz potrawą na konkurs.  

E. Czapiewska 
 
 
 
 
 

Przedstawiamy dzisiaj Państwu pierwszą część historii poświęconą fundatorowi naszego 
kościoła, jego rodzinie, oraz czasom w jakich żyli. Prezentujemy także unikalne fotografie wnętrza 
kościoła wówczas świątyni ewangelickiej, wykonane 3 lutego 1936 roku, udostępnione naszemu 
Stowarzyszeniu przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.  

Uczniowie z wzorową frekwencją  w roku szkolnym  2011/2012 

Historii Bukowiny ciąg dalszy… 

Koło Gospodyń Wiejskich 



 
 

 Strona 13 

  

Budowniczy naszego kościoła- Ernst von 

Veyher urodził się w lipcu 1675r. w Timmenhagen 

(dzisiaj Tymień)niedaleko Kołobrzegu. Rodzina,  

w której przyszedł na świat to bardzo stary 

pomorski ród ewangelicki wywodzący się z okolic 

Kamienia Pomorskiego. W owym czasie ich główną 

siedzibą był właśnie Tymień. Mimo takiego samego 

nazwiska Veyherowie z Tymienia nie mieli nic 

wspólnego z Veyherami osiadłymi od dawna  

w Ziemi Lęborskiej, którzy byli katolikami  

i z których wywodził się Jakub Veyher- budowniczy 

Kalwarii Wejherowskiej i założyciel miasta 

Wejherowo.  

Dziadek Ernsta, Adrian Henrich (1590-1653) 

właściciel Timmenhagen i dwóch innych wsi był 

podpułkownikiem w wojsku szwedzkim. Jego żoną 

była Emerentia Sabina von Klejst. Z tego 

małżeństwa w 1635 roku narodził się ojciec Ernsta- 

Franz Georg I. Wiadomo, że Franz Georg miał brata 

Wolfa Albrechta, który w roku 1665 był 

właścicielem Tymienia i jeszcze trzech wsi. Żona 

Wolfa Albrechta- Anna von Veyher wywodziła się, 

co jest wielce prawdopodobne, z lęborskich 

Veyherów i zapewne za jej namową Wolf Albrecht 

jako pierwszy z rodziny przeniósł się w rodzinne 

strony żony. Osowo Lęborskie i spora część 

Tawęcina, których stał się właścicielem, mogły być 

po prostu wianem jego żony. Franz Georg I do roku 

1680 był właścicielem Timmenhagen, 

Nietkenhagen, Luppenhagen i Kamphof, potem 

również on przeniósł się w nasze strony. Niestety 

nie wiemy, gdzie dokładnie osiadł. Być może 

skorzystał z gościnności brata w Osowie, a  może 

odziedziczył Osowo po śmierci brata, który nie miał 

dzieci.  Za takim rozwiązaniem tej zagadki zdaje się 

przemawiać fakt, że następnym dziedzicem Osowa 

został najstarszy syn Franza Georga.  

Rodzice Ernsta, Franz Georg I i Elizabeth von 

Gallbrecht pobrali się w 1660 roku i mieli ośmioro 

dzieci. Wszystkie urodziły się jeszcze w Tymieniu: 

1. Najstarszy Henrich Christoph (1661-1719) 

był majorem w wojsku polskim  

i właścicielem Osowa. Pełnił też urząd 

marszałka sejmików szlachty lęborskiej.  

2. Sophie Ursula (1663-1719) wyszła za 

Magnusa Ernesta von Veyhera- właściciela 

między innymi Gęsi i Skarszew w Ziemi 

Lęborskiej.  

3. Weronika Sabina (1667-1739), jej 

pierwszym mężem był Ernst Eduard 

Bartsch von Demuth- właściciel Przyjaźni, 

drugim Ernst Bogisław von Podewils.  

4. Franz Georg II (1669-1739) był 

podpułkownikiem w wojsku polskim, 

właściciel Smażyna.  

5. Clara Ludovica (1671-1744) wyszła za mąż 

dwukrotnie, najpierw za Salomona 

Henrich Bartsch von Demuth- właściciela 

Wrzeszcza, potem za Ottona Friedricha 

Fölkersamba. 

6. Szóstym dzieckiem Franza Georga I był 

Ernst pułkownik w wojsku szwedzkim 

właściciel Bukowiny, budowniczy naszego 

kościoła.  

7. Moritz Theodor (1676-1760)- pułkownik  

w wojsku polskim, właściciel Małoszyc, 

które kupił w 1710 roku. 
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8. Ósmym, ostatnim dzieckiem państwa 

Veyherów była Margaretha Elizabeth, 

najbardziej tajemnicza osoba  

z rodzeństwa Ernsta, gdyż poza tym, że 

urodziła się w 1678 roku w Tymieniu, nic 

więcej o niej nie wiadomo.  

Chociaż wszyscy bracia i szwagrowie Ernsta byli 

oficerami w wojsku polskim, Ernst jako młody 

człowiek wybrał służbę w armii szwedzkiej. Nie 

było w tym nic nadzwyczajnego. Szwedzi, do 

których należała wtedy znaczna część 

południowego wybrzeża Bałtyku, również na 

Pomorzu prowadzili od dawna nabór do swojej 

armii. Służba w wojsku szwedzkim należała też 

niejako do tradycji rodzinnych. Wszak szwedzkim 

oficerem był również dziadek Ernsta- Adrian 

Heinrich. 

Królem Szwecji był w owym czasie Karol XII (1682-

1718)niezwykle waleczny władca. Gdy zmarł jego 

ojciec nie miał jeszcze 15 lat. Pół roku później objął 

w Szwecji samodzielne rządy. Panowanie Karola XII 

wypełnione było nieustannymi wojnami. Rozpoczął 

od efektownego zwycięstwa w bitwie pod Narwą 

(dziś miasto na pograniczu Estonii i Rosji), gdzie 

dwudziestotysięczna armia szwedzka pokonała 

trzykrotnie liczniejszą armię rosyjską (30 IX 1700r.). 

Następnie ruszył na Polskę. Bez większego oporu 

dość szybko opanował prawie cały kraj. W bitwach 

pod Kliszowem i Pułtuskiem pokonał siły polsko-

saskie. Wkrótce zwolennicy nowych pro 

szwedzkich porządków ogłosili detronizację króla 

Polski Augusta II Sasa, a Sejm pod naciskiem 

Szwedów obrał królem Polski Stanisława 

Leszczyńskiego (12 VII 1704).  

Po licznych sukcesach przyszedł jednak czas na 

niepowodzenie. W bitwie pod Połtawą (dzisiejsza 

Ukraina) 8 VII 1709r. szwedzka armia poniosła 

sromotną klęskę w starciu z armią rosyjską. Król 

Karol XII musiał ratować się ucieczką na Krym, 

który należał wówczas do Turcji. Turcy sami 

prowadzący nieustannie wojny z Rosją najpierw 

przyjęli Karola XII bardzo przyjaźnie i traktowali 

jako gościa samego sułtana. Później jednak 

zatrzymali go i traktowali jak jeńca. W końcu roku 

1714 po ponad pięcioletnim pobycie na Krymie 

udało się Karolowi XII wyrwać z tej przymusowej 

gościny i wraz z garstką swoich najwierniejszych 

towarzyszy w ciągu zaledwie dwóch tygodni 

przebył liczącą 2400 km drogę z Varnicy na Krymie 

do Szwecji. W tamtych czasach był to nie lada 

wyczyn.  

Jest bardzo prawdopodobne, że Ernst von Veyher 

króla Karola XII „w szczęściu i nieszczęściu wierny 

towarzysz” brał udział we wszystkich tych bitwach  

i towarzyszył królowi także w czasie jego ponad 

pięcioletniego pobytu na Krymie. Wkrótce po 

powrocie do Szwecji Karol XII rozpoczął 

przygotowania do nowej wojny. Niestety próba 

podbicia Norwegii zakończyła się dla niego 

tragicznie. W czasie oblężenia twierdzy 

Fredrikssten padł śmiertelnie ugodzony kulą  

w głowę. Stało się to jesienią 1718 roku.

Cdn… K.F. 
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Chrzcielnica na środku kościoła. Nad nią podwieszony do sufitu pełen wdzięku anioł. Ozdobne żyrandole ze 

zwykłymi woskowymi świecami.  A nad wejściem do kościoła okazałe organy, które zajmowały cały środek chóru.  

 

Widok na prezbiterium. Po lewej stronie ołtarza drewniana ścianka zakrystii. Z zakrystii schody na ambonę, która 

znajdowała się za ołtarzem. Na ścianach po obu stronach kościoła tablice z nazwiskami poległych w I wojnie 

światowej.  
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Redakcja nr 2/2012 (5) 
Teksty- B. Andryskowska (sekretarz Stowarzyszenia, dyrektor NZSP w Bukowinie), K. Formela (wiceprezes Stowarzyszenia),  
P. Kowalczuk, M. Młyńska, E. Czapiewska 
Opracowanie graficzne, skład tekstu- A. Mielewczyk 

Napis nad ołtarzem  

„Gott Allein die Ehre”  

„Bogu Jedynemu Cześć”  

 

Przed ołtarzem barierka, za którą stał 

pastor odprawiający nabożeństwa. Za 

nią podstawa ołtarza przykryta 

ciemnym suknem.  


