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„BUKOWIEŚCI”
Drodzy Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia
„Rozwój Bukowiny”

HISTORIA BUKOWINY
Wiek XX rozpoczął się w Bukowinie od
kolejnej już zmiany właściciela. Bowiem w
roku 1906 majątek w Bukowinie kupił za 510
tys. reńskich marek porucznik Otto
Siebenbürger.
Ale i on nie potrafił gospodarować na
tutejszych słabych glebach. Utrzymywał się
nie tyle z gospodarstwa, co raczej z jego
sprzedaży. Po I wojnie światowej sprzedał 700
hektarów gruntu zwolnionym ze służby
żołnierzom oraz osadnikom z byłych Prus
Zachodnich. A następnie 124 ha sprzedał
jeszcze w roku 1934, do podziału pomiędzy
osadników. Resztę też sprzedał rodzeństwu
Prey. Po wybuchu II wojny światowej w roku
1939 majątek wydzierżawił Wehrmacht i dla
żołnierzy
przechodzących
do
cywila
zorganizował w nim szkołę rolniczą. Szkoła
też nie utrzymała się długo, bo już w roku
1940
majątek
kupił
pochodzący
z
Meklemburgi pan Lenz, który prawdopodobnie
też był oficerem w stanie spoczynku. Niestety
jego imienia mimo że żyją jeszcze osoby, które
w tamtym czasie w majątku pracowały nie
udało się nam ustalić. Jego żona była
właścicielką drugiego majątku w okolicach
Kwidzynia i tam przebywała. Jeden z jego
synów był lotnikiem, drugi był wysokiej rangi

oficerem. Sam Lenz był osobą dość niezwykłą
i jak na owe mroczne czasy bardzo odważną.
Jego ciekawa postać obrosła przez lata niemal
legendą, ale do tego tematu wrócimy jeszcze w
następnym odcinku naszej historii.
1914 roku wybuchła II wojna światowa. W
całej Europie zmobilizowano miliony młodych
ludzi i z Bożym błogosławieństwem wysłano
ich na front. Również poddani cesarza
Wilhelma musieli przywdziać niemieckie
mundury i ruszyć na wojnę. Wysłani do
dalekiej Francji całymi miesiącami tkwili w
okopach, marznąc i często głodując. Aby
zaspokoić dokuczający im głód polowali nawet
na bociany, których mięso jak opowiadał jeden
z
nich
było
bardzo
niesmaczne.
Zdeterminowani czasem decydowali się na
bardzo ryzykowne kroki.
Znany jest wyczyn jednego z młodych
Kaszubów, który zdezerterował z armii i
pieszo przeszedł ponad tysiąc kilometrów z
Francji do domu. Pytanie jak w czasie tej
trwającej ponad miesiąc wędrówki udało mu
się uniknąć spotkania z żandarmerią wojskową
zastanawia do dziś. On przeżył. Wielu innych
nie miało tego szczęścia i zostali w obcej ziemi
na zawsze. Po wojnie poległym na niej
mieszkańcom Bukowiny postawiono pomnik,
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który stoi przy kościele do dziś. Widnieje na
nim napis” „Für Deutschlands Grösse Starben
den Heldentoch” (Dla Niemiec najwięksi
umarli śmiercią bohaterską) oraz nazwiska
poległych żołnierzy wraz z datami ich śmierci:
Max Pett -21.11.14;
Paul Pett- 4.12.14;
Eduard Buck – 28.12.14;
Herman Schmidtke – 15.9.15;
Paul Kresin - 13.11.15;
Reinhold Pett – 28.6.16;
Wilhelm Sewert – 16.4.17;
Ernest Polke – 1.4.17;
Otto Schmmidtke – 2.5.17;
Karl Pett – 10.12.17;
Paul Buck – 11.4.18;
Oskar Pinske – 1.6.18;
Paul Schmidtke – 22.8.18;
Karl Schalk – 22.9.18.
W kościele także znajduję się tablica ze spisem
poległych mieszkańców bukowińskiej parafii.

Na tablicy są nazwiska z Bukowiny,
Siemirowic i Bochowa.
Choć działania wojenne toczyły się bardzo
daleko od Bukowiny, wpływ wojny na życie
mieszkańców wsi był ogromny. Podczas, gdy
mężczyźni walczyli daleko na froncie w
domach zostały tylko kobiety, starcy i dzieci.
To na ich barki spadł teraz cały ciężar
prowadzenia gospodarstw. Sami musieli
zasiać, sami zebrać, żeby wyżywić rodzinę i
wywiązać się z obowiązków wobec państwa.
A państwo traktowało ich bardzo surowo.
Gospodarz mógł zmielić w młynie tylko tyle
zboża, ile wynikało z przydziału na jego

rodzinę, resztę musiał oddać na potrzeby armii.
Ratowały się więc gospodynie przed
narastającą biedą wyciągając z ukrycia żarna,
które wtedy jeszcze wszyscy mieli i
wieczorami kiedy już się całkowicie ściemniło
mełły po domach. Często jednak żandarm,
który akurat stał wtedy za oknem i podglądał
pukał do drzwi. Żandarm, też był człowiekiem
i gdy przerażona matka zaczynała prosić, żeby
ich nie wydał, mówił : „ Uspokój się kobieto,
przecież ja też mam żonę i dzieci”. To był
znak, że trzeba było się z nim podzielić, bo i
jego rodzina też cierpiała niedostatek.
Po drugiej alianckiej stronie frontu też walczyli
żołnierze: Rosjanie, Francuzi, Polacy. Dla tych
którzy dostali się do niewoli, organizowano w
Niemczech obozy jenieckie. Jeden z takich
obozów był również w Bukowinie. Obozowy
barak stał na „pustkach” przy drodze,
prowadzącej w kierunku Folwarku. Jeńcom nie
dano próżnować, tylko zagoniono ich do pracy.
Naprawiali drogi, zasypywali błota i bagna
robiąc z nich, łąki. wszystko ręcznie, bez
użycia jakikolwiek maszyn. Tych którzy obozu
nie przeżyli, pogrzebano na jednym z
pobliskich pagórków. (Opowiadało o tym
wiele nieżyjących już dziś osób). Również w
tym miejscu postawiono po wojnie kamienny
obelisk, poświęcony jednak tylko osobie
oficera komendanta obozu.
NAPIS Z POMNIKA:
Wzniesiony
Na pamiątkę
Wielkiej wojny 1914
Od pilnującego oddziału
Jeńców wojennych
Obozu Bukowina
Bukowina czerwiec 1916
Obozowy oficer
Nazwisko nieczytelne
Wydaję się, że po pracy jeńcy mieli trochę
swobody, bo flirtowali też z miejscowymi
dziewczynami. Paru nawet się tu ożeniło i po
wojnie w Bukowinie zostali: Dylgas, Musiał.
Po pierwszej wojnie światowej Polska
odzyskała niepodległość. Bukowina pozostała
jednak
nadal
w
granicach
państwa
niemieckiego. Przy biurku konferencji w
Wersalu podzielono mieszkających na
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Pomorzu Kaszubów, nie pytając ich o zdanie,
na obywateli dwóch państw Polski i Niemiec.
Lata dwudzieste minionego wieku to w
Bukowinie nie tylko czas zbliżenia się
powojennych
ran i oswajania z nową
rzeczywistością, ale także czas wielkiej
budowy. To właśnie wtedy wybudowano tutaj
nowa szkołę. Na rozparcelowanych 700

hektarach z majątku Siebenbürgera powstało
też wiele nowych gospodarstw, które od
podstaw wybudowały wszystkie budynki
mieszkalne i gospodarskie. Na wielu z nich
jeszcze dzisiaj można odczytać rok budowy.
Cdn….

K.F.

„ Otrzęsiny” pierwszoklasistów 28.10.2013r.
Już po raz trzeci nasza szkoła świętowała „ Otrzęsiny” pierwszoklasistów, którzy
rozpoczęli we wrześniu naukę w gimnazjum.
Przyjmowanie uczniów klasy pierwszej w poczet gimnazjalistów, to świetna zabawa
połączona z „egzaminem”, który miał formę wesołej zabawy. Konkurencje dla naszych
„kociaków” przygotowali uczniowie klasy II wraz z wychowawcą- panią Anną Dawidowską,
a rywalizacji przyglądał się nasz „Wielki Kot”- pani dyrektor Beata Andryskowska oraz
uczniowie i nauczyciele. Salwy śmiechu wzbudziły tańce pierwszaków do znanych melodii i
konkurencje zręcznościowe( obieranie ziemniaków) oraz wykonanie makijażu u naszych
pięknych „kocic” przez kolegów z klasy. Oczywiście egzamin zaliczyli na piątkę z plusem i
tym samym , po wręczeniu dyplomów i gromkich oklaskach , zostali przyjęci w poczet
pełnoprawnych gimnazjalistów. Życzymy im samych sukcesów w nauce, a wychowawczyni
pani Monice Hebel dużo wytrwałości i radości w pracy ze swoimi wychowankami!

KL. II gimnazjum w roli bogów Olimpu

Marta Keller, Klaudia Lis i Wiktoria Wałęcak

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej
W piątek, 18 października 2013 r. odbył
się W Małej Szkole w Szopie odbył się
wojewódzki
konkurs zainspirowany
twórczością pani Ewy Warmowskiej z
Bąckiej Huty.
Pani Ewa przez ponad 20 lat była
nauczycielką wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Szopie. Z

wielkim entuzjazmem do chwili obecnej
edukuje
najmłodszych wychowanków w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Mała Szkoła w
Szopie. Oprócz nauczania najmłodszych
wychowanków i rozkochiwania ich w
języku kaszubskim, także kulturze i
tradycji Kaszub. Pani Ewa jest znaną
poetką , która pisze w języku kaszubskim
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to , co dyktuje jej serce. W 2006 roku pani
Ewa wydała swój pierwszy tomik z
utworami, pt. Trapë do nieba, później
był Dzéń za dniã, a w roku 2009 ukazał się
zbiór utworów w wersji kaszubskiej i
polskiej – A serce bije jedno…
Stąd zrodził się pomysł stworzenia
konkursu o randze wojewódzkiej, dzięki
któremu twórczość Ewy Warmowskiej
trafiła pod wiele strzech. Tak też się stało.
Mieliśmy okazję uczestniczyć w IV już
Wojewódzkim Konkursie Wierszy i
Fraszek Ewy Warmowskiej, który jak
nigdy zgromadził ponad 180 osób z 43
szkół – podstawowych i gimnazjalnych,
pochodzących z 61 miejscowości. Zawody
w recytacji rozpoczęły się tuż po godz.
10.00 od najmłodszej kategorii – oddziału
zerowego. Następnie wystąpiły dzieci z
klas 1-3. Po ogłoszeniu wyników i
rozdaniu nagród (gliniane kubki z
motywem kwiatka kaszubskiego wykonane
przez państwa Sela z Gowidlina)
przystąpiono do kategorii klas 4-6 i
ostatecznie do kategorii gimnazjum. W
kategorii zerówek i klas 1-3 przyznano po
3 nagrody główne i po 6 wyróżnień,
natomiast w klasach 4-6 i gimnazjum
przyznano po trzy nagrody główne i po 7
wyróżnień. Każdy otrzymał dyplom
uczestnika.
Naszych uczniów przygotowały do
konkursu panie- Joanna Walkusz i Anna

Uczestniczki– Marta Keller i Paulina Szymikowska
z poetką p. Ewą Warmowską

Dawidowska, którym nie jest obcy język
kaszubski, a nawet bliski jest ich sercom.
Wielki sukces odniosła uczennica
naszej szkoły, a dokładniej klasy II
gimnazjum- Paulina Szymikowska, która
zachwyciła jury swoją recytacją i
interpretacją. Paulina zdobyła I miejsce
wśród gimnazjalistów, a walka nie była
łatwa! Przygotowała się pod czujnym
okiem p. Anny Dawidowskiej, która
dobrała teksty do temperamentu uczennicy
i razem z nią ćwiczyła recytację. Na dużą
uwagę zasługuje również wyróżnienie
uczennic
klas
młodszych
przygotowywanych pod pieczą p. Joanny
Walkusz, które zdobyły wyróżnienia, a są
to Aleksandra Bojanowska z klasy IV i
Adrianna Stal- nasza sześciolatka.
Szczerze trzeba przyznać, że bardzo
wielu zawodników zasłużyło na nagrody.
Należy jednak pamiętać, że nie zawsze
brak nagrody oznacza przegraną. Może to
marna pociecha dla kogoś, kto długo i
żarliwie się przygotowywał, a nie otrzymał
nawet wyróżnienia. Ale nie oznacza to, że
nie było warto. – Było warto, chociażby
dla samego siebie, dla hartowania swego
umysłu, pogłębiania wiedzy na temat
Małej Ojczyzny, poznawania swych
korzeni z innej strony. Te wartości będą
zawsze w cenie i żadna wygrana nie jest
wstanie ich zastąpić czy określić wartości
człowieka. Ważne są chęci i zapał, trofeum
może
mieć
wieloraki
wymiar.

Nagrodzeni gimnazjaliści ( wśród nich
zwyciężczyni Paulina Szymikowska)
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Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Gdańsku
Po raz kolejny, aby tradycji stało się
zadość nasza szkoła wzięła udział w
dorocznym konkursie wojewódzkim, w
którym co roku odnosiła niemałe sukcesy.
Jubileuszowa X edycja, która miała
miejsce 06 listopada 2013 zgromadziła
wykonawców aż z 30 pomorskich
gimnazjów,
którzy
tradycyjnie
rywalizowali w 3 kategoriach: recytacja,
śpiew-solo, śpiew-zespół. Wydarzenie
zostało objęte honorowanymi patronatami:
Wojewody
Pomorskiego,
Marszałka
Województwa Pomorskiego oraz Kuratora
Oświaty. Prezentacje uczestników oceniało
profesjonalne Jury w którym zasiadali: dr
hab.
Aleksandra
Grucza-Rogalska
dyrygent, teoretyk muzyki, pedagog
Akademii Muzycznej w Gdańsku i
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
w Bydgoszczy, dr Michał Kozorys
dyrygent, teoretyk muzyki, pedagog
Akademii Muzycznej w Gdańsku, Marzena
Marczewska
nauczycielka
języka
polskiego w ZSAKiHU oraz dr Michał
Sempołowicz
reprezentujący
Instytut
Pamięci Narodowej.

Nasi uczniowie pod wodzą pana Huberta
Szczypiorskiego sięgnęli po laur i
utrzymali wynik sprzed roku, zdobywając I
miejsce w kategorii śpiew zespołowy.
Skład zwycięskiego zespołu to: Kamila
Bronk, Maciej Czaja, Weronika Malek, Jan
Cyman, Kamil Pobłocki i Arkadiusz
Szyca.
Duży sukces odniosła też uczennica klasy
II gimnazjum Paulina Szymikowska, która
jako jedyna w kategorii recytacja
otrzymała wyróżnienie , a przygotowała ją
p. Anna Dawidowska.
Rywalizacja gimnazjalistów dla widzów
miała wartość wspaniałego spektaklu
muzyczno-słownego z pięknym pokazem
slajdów o tematyce patriotycznej. Te pieśni
i piosenki wciąż żyją dzięki nauczycielom,
którzy wpajają uczniom patriotyzm i
umiłowanie ojczyzny, a także dzięki
zdolnej młodzieży, która nie wstydzi się
swoich korzeni, historii i chce mówić oraz
śpiewać tak trudne i piękne utwory
polskich
poetów
nierzadko
doświadczonych przez zawirowania i
burze dziejów naszego kraju.

Święto Niepodległości w Naszej Szkole
8.11.2013r. w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Bukowinie odbył się
uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości.
Wystąpili
w
nim
uczniowie szkoły raz chór. Apel został
przygotowały przez nauczycieli: panią
Annę Dawidowską oraz panią Marzenę
Roszman Tego dnia mogliśmy usłyszeć
prawdę o tym, jakie były drogi Polaków do
wolności, przypomnieć informacje z
historii, która nas uczy, że nasz kraj nie
zawsze był wolny i niepodległy.

Dziś często nie zdajemy sobie
sprawy, jak ogromne i trudne problemy
stały przed Polakami u progu wolności. Jak
wiele potrzeba było do ich rozwiązania:
pracy, inicjatywy, codziennego trudu,
pieniędzy, myśli politycznej, ekonomicznej
i technicznej.
W
rocznicę
odzyskania
niepodległości,
warto
zwrócić
się
wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i
pradziadkom,
wspomnieć,
jak
z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei
wyłoniła się Polska.
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zwany też „ Dniem Nauczyciela”.
Data ta weszła do naszego kalendarza pod
o Czechy - 28 marca
tym hasłem w roku 1982. Upamiętnia
o Hiszpania - 27 listopada
rocznicę powstania Komisji Edukacji
o Indie – 5 września (w dniu urodzin
Narodowej
(KEN),
utworzonej
z
Sarvepalli Radhakrishnan)
inicjatywy króla Stanisława Augusta
o Malezja - 16 maja
Poniatowskiego w 1773 roku.
o Meksyk - 15 maja
Jest to święto naszych pedagogów, jest
o Rosja – 5 października
uroczyście obchodzone w instytucjach
o Tajwan – 28 września (w dniu
związanych
urodzin Konfucjusza)
z edukacją. . Większość krajów na świecie
o Turcja – 24 listopada
świętuje dzień edukacji w różnych dniach:
W naszej szkole miały miejsce również te
o Albania - 7 marca (upamiętniający
uroczyste chwile. Przygotowano akademię,
powstanie 1. szkoły świeckiej 7
w której udział wzięli uczniowie Zespołu
marca
1887r
Szkolno – Przedszkolnego w Bukowinie.
w Korczy)
Przedstawienie zostało przygotowane w
o Argentyna – 11 września (związany
formie
humorystycznej.
Uczniowie
ze śmiercią Domingo Faustino
podziękowali swoim pedagogom z ar rud
Sarmiento)
włożony w ich edukację. Apel został
o Brazylia – 15 października
przygotowany przez panią Marzenę
o Chiny – 10 września
Roszman oraz panią Annę Dawidowską.

Narodowe Święto Niepodległości w Lęborku KINO FREGATA
11 listopada 2013 r. chór Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Sierakowice, Symfonicy Gdańscy , Chór
Gminy Cewice oraz soliści : Katarzyna
Cyman i Bartłomiej Lejk pod batutą
Huberta Szczypiorskiego wystąpili w
lęborskim kinie „ Fregata” z koncertem
patriotycznym .
Wyboru
tekstów
dokonała
Halina
Szczypiorska , która patriotyczne teksty
spięła dewizą
BÓG - HONOR – OJCZYZNA
przywołując pamięć o tych wszystkich,
którzy w walce o niepodległą Polskę
poświęcili
swoje
życie.
Koncert
zgromadził bardzo dużą publiczność, która
żywo reagowała na patriotyczne pieśni .

Dzień wcześniej połączone chóry z tym
programem wystąpiły
na zaproszenie
gminy Czarna Dąbrówka .
Uroczystość taka skłania do głębokiej
refleksji nad bolesnymi losami naszej
Ojczyzny, nad tym jak pielęgnujemy tę
wolność,
którą
wywalczyli
nasi
przodkowie , poświęcając swoje życie.

Połączone chóry: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i
chór gminy Cewice na scenie kina Fregata
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Andrzejki Oddziału Przedszkolnego (3-4-latki, 5-latki i 6-latki)
29 listopada 2013 r. w naszym
przedszkolu
odbyła
się
zabawa
andrzejkowa wszystkich przedszkolaków.
W tym roku wszystkie dzieci
przyniosły ze sobą piżamy, w które
poprzebierały się zaraz po śniadanku. Na
początku wszyscy sie ze sobą przywitali,
ładnie usiedli. Pani Kasia Baranowska
wprowadziła wszystkich w tajemniczy
nastrój, poprzez opowiadanie
i
przybliżenie
dzieciom
tradycji
i
zwyczajów związanych z wieczorem
andrzejkowym. Wszystkie dzieci wzięły
udział w popularnych wróżbach, gdzie
poznały znaczenie kolorów i liczb.
Podczas zabaw dowiedziały się również

kim zostaną w przyszłości losując z worka
przedmioty charakterystyczne dla danego
zawodu. Dzieci rzucając kostką zobaczyły
też, ile prezentów dostaną od Świętego
Mikołaja. Miejmy nadzieje że ta wróżba
akurat się spełni.
Wszystkie wróżby przeplatane były
tańcami i pląsami przy muzyce.
Przedszkolaki przeżywały ogromną radość
ze wspólnej zabawy z kolegami i
koleżankami z innych grup (3-4-latki, 5latki i 6-latki). Zapamiętały także, że
wróżba to tylko zabawa i nie należy jej
traktować poważnie, chociaż nie jest
wykluczone, że może się spełnić

Andrzejki kl. I-III
Wigilia to wieczór poprzedzający dzień
świąteczny. Od dawien dawna wierzono,
że dzień, w którym, przypadają imieniny
Andrzeja poprzedza wigilia św. Andrzeja wieczór wróżb. A wróżono rzeczy
najważniejsze. I wróżyły w ten wieczór
dziewczyny. To one sprawdzały, czy
wyjdą za mąż, a jeśli tak, to kiedy i za
kogo. Echem dawnych wróżb są dzisiejsze
andrzejki, podczas których wesoło bawią
się zarówno chłopcy, jak i dziewczyny.
W środę, 27 listopada, w zaczarowany

świat magii i wróżb przeniosły się dzieci z
klas
I-III
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Bukowinie. Zabawa
andrzejkowa to czas tańców, wróżb
i konkursów. Dzieci bardzo lubią
przebierać się za różne postaci. Tego dnia
w szkole było kolorowo i wesoło. Po
krótkim opowiadaniu na temat tradycji
andrzejkowych, uczniowie siedząc w
kręgu, wróżyli za pomocą butów, serc czy
grosików. Czas pomiędzy wróżbami
urozmaicały zabawy przy piosenkach z
repertuaru dziecięcego. Na koniec dnia na
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uczniów czekał słodki poczęstunek.
Wydaje się, że wszyscy świetnie się tego
dnia bawili. A o tym, że nasze wróżenie
było formą wesołej zabawy, przypominały
nam wszystkim stroje czarodziejów i
wróżek, magów i cyganek, w które

KL. I NSP z wychowawczynią E. Keller

KL. III NSP z wychowawczynią A. Karkowską

poubierały się nie tylko dzieci, ale
i dorośli. Każdy z nas może czarować. A
najpiękniejszy czar, na który stać każdego
z nas, to uśmiech na ustach drugiego
człowieka. 27 listopada uśmiechów nie
brakowało.

KL. II NSP z wychowawczynią A. Brzeską

Agata Koszałka, Nikola Formela i Julia Pokojska

Tradycja naszej szkoły są coroczne
przepowiadali
wszystkim
chętnym
Andrzejki. W tym roku odbyły się 27
przyszłość z kart, dłoni, kombinacji cyfr
listopada. w tym dniu cały
Andrzejki
hol naszej
kl. IV-VIz NSP
datą urodzenia.
i I-III NG
Tak więc każdy uczestnik
szkoły został zamieniony
w „ Salę
„Andrzejkowych
szaleństw’
Wróżb”. To dziewczęta i chłopcy z klas
z niecierpliwością odczytywali imiona
IV-VI i I-III gimnazjum zadbali o
swojej sympatii. losował magiczne bileciki
magiczny nastrój. Wybrani uczniowie
na których widniały nazwy zawodów
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przyszłości, bądź szukał swojej szczęśliwej
liczby. Katalog wróżb był obszerny
i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie
coś wyjątkowego. Wszyscy wspaniale się

bawili,
humory
dopisywały,
a przewidziana przyszłość zawsze może się
spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od
nas samych, warto o tym pamiętać.

25 października 2013r. w Nadleśnictwa
rozpoznaniu organizmów leśnych np. po
Cewice odbyła się VIII edycja konkursu
owocach. liściach. Udział w konkursie
przyrodniczego „Przyjaciel lasu:. Celem
wzięła: Barbara Gębarowska, Daria
lasu” i Oliwia Brzeska. Barbara
konkursu była popularyzacja wśród„Przyjaciel
dzieci
Jalowska
zagadnienień związanych z lasem.
Gębarowska zajęła III miejsce. Wszystkie
Konkurs polegał na rozwiązaniu testu oraz
dzieci zostały nagrodzone książkami.

„Mamo, tato! Zostaję w przedszkolu!
W ramach projektu „ Mamo, Tato! Zostaję
w przedszkolu” został zorganizowany
szereg wyjazdów dzieci 5-letnich do
różnych miejsc rozrywki. Były to: Teatr
lalki „Tęcza” w Słupsku: „Wielka draka o
drogowych znakach”; - Lębork „Ali Baba
i czterech rozbójników”- kino w Lęborku;
filmy „Rysiek Lwie Serce”, „Kumba”
i „Kraina Lodu”. W październiku odbyło
się
spotkanie
z
policjantem
pt.„ Bezpieczeństwo na drodze”. Dzieci
organizowały przedstawienie z okazji
Dnia
Nauczyciela,
do
którego
pieczołowicie
się
przygotowały.
W listopadzie dzieci uczestniczyły
w wycieczce do Smykolandii w Lęborku.
Wszystkie
te
wyjazdy
wspaniale
integrowały dzieci. pozwalały im lepiej się
poznać. W
grudniu
5-latki były
w Muzeum w Lęborku na warsztatach
z ręcznego czerpania papieru. Uczyły
zachowań w różnych sytuacjach. dzieci
były uczestnikami wielu gminnych
konkursów,
były
to:
„Dekoracja
Bożonarodzeniowa”, „Mój ukochany
Miś”,
„Najpiękniejsza
choinka
bożonarodzeniowa”.
Dzieci
czynnie
uczestniczą
w
co
tygodniowych
przygotowaniach gazetki tematycznej
w swojej sali.

Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku „Wielka draka
o drogowych znakach”

Spotkanie z policjantem
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Zabawy w Smykolandii w Lęborku
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Nasze Sportowe Sukcesy
27.07.2013 LĘBORK - Ogólnopolski Bieg Uliczny Św. Jakuba na 10 km
1 miejsce w kat. wiekowej do 19 lat –Adam Keller
Wyróżnienie dla najmłodszej zawodniczki – Justyna Reszka

9-11.09.2013 ŁEBUNIA – Piłkarskie zmagania na „Orliku” szkół podstawowych
3 miejsce - dziewczęta
4 miejsce – chłopcy
14.09.2013 GDAŃSK – Ogólnopolski „51 Bieg Westerplatte”
2 miejsce – Magdalena Gańska w kat. kobiet do 49 lat
26.10.2013 LĘBORK – Grand – Prix Lęborka w biegach przełajowych
2 miejsce – Karolina Treder kl IV
3 miejsce – Adam Keller kl III G

29-30.10.2013 CEWICE – Gminne rozgrywki unihokeja szkół podstawowych
2 miejsce – dziewczęta
3 miejsce – chłopcy
5.10.2013 STAROGARD GDAŃSKI – Ogólnopolski Bieg Kociewski
4 miejsce – Karolina Treder kl IV –biegi dzieci na bieżni
1 miejsce – Adam Keller kl III G – w kat. do 16 lat – 10 km
2 miejsce – Monika Puzdrowska kl II G – w kat. do 16 lat- 10 km
5 miejsce – Andrzej Knoch kl IG – w kat. do 16 lat – 10 km
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9.11.2013 LĘBORK - Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym
4 miejsce – Michał Głodowski kl IIG – w kat. wiekowej do 20 lat
11.11.2013 GDYNIA – Ogólnopolskie Biegi Uliczne – „BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”
18 miejsce – Karolina Treder kl IV –w kat. szkół podstawowych – 1km
4 miejsce – Adam Keller kl IIIG –w kat. gimnazjów – 2 km
6 miejsce –Przemysław Kowalczuk – Nordick Walking – 4km
7 miejsce – Barbara Formela – Nordick Walking – 4km (k 40)
3 miejsce – Magdalena Gańska – w kat. do 49 lat
18.11.2013 ŁEBUNIA – Gminne rozgrywki drużynowego tenisa stołowego szkół
podstawowych
3 miejsce – chłopcy
3 miejsce – dziewczęta

Dzień Pluszowego Misia
25.11.2013r. w grupie 3-4 latków
obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Z
tej okazji wychowawczynie poprosiły, aby
każde dziecko przyniosło do przedszkola
swojego ulubionego pluszaka.
Dzieci zapoznały się z historią powstania
pluszowego misia. Podczas zajęć rozwijały
zainteresowania
literaturą
dziecięcą.
Wymieniały postaci misiowych bohaterów
bajek i książek. Rozmawialiśmy również
na
temat
poczucia
konieczności
poszanowania
zabawek.
Dzieci
opowiadały
o
swoich
ulubionych
pluszakach.
Następnie
ćwiczyliśmy
z naszymi przytulankami. Wykonaliśmy
również prace w grupach, które miały na
celu stworzenie warunków sprzyjających
zgodnej i wspólnej zabawie. Dzieci
wykonały ciekawe prace plastyczne „Mój
ulubiony miś”, które umieściliśmy na
gazetce przedszkolnej.

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały
narysowaną sylwetkę misia (bez miny).
Zadaniem
przedszkolaków
było
dorysowanie miny: zadowolonej lub
smutnej ( w zależności od tego, czy zajęcia
podobały się dzieciom bądź nie). Po
zakończeniu tych prac dzieci obejrzały
bajkę „Miś Uszatek” oraz czekał na nie
słodki poczęstunek.

Grupa 3-4 latków ze swoimi przytulankami

JĘZYK KASZUBSKI W SZKOLE
Nauka języka kaszubskiego w naszej
szkole to przyjemność dla uczniów. Nie
tylko uczymy się mówienia, czytania,
pisania ale i gotujemy, śpiewamy,
recytujemy, uczymy się szyć, cerować,
robić na drutach oraz poznajemy własną

historię i kulturę. Serdecznie dziękujemy
władzom Stowarzyszenia za bieżące
wyposażanie kuchni
i finansowanie
zakupu produktów spożywczych, z
których przyrządzamy smakołyki.
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Wycieczka do Gdyni.
30 października br. uczniowie ze naszej
szkoły: Weronika Bladowska, Kamil
Roszczyński, Oliwia Brzeska, Martyna
Puzdrowska, Jan Cyman i Arnold Kraska
wzięli udział w III edycji Gminnego
Konkursu Wiedzy o Kaszubach ,,Dôwny
żëcy na Kaszëbach” zorganizowanej dla
klas IV - VI przez Szkołę Podstawową w
Maszewie Lęborskim oraz Zrzeszenie
Kaszubsko - Pomorskie oddział w
Cewicach.
W nagrodę 21 listopada wraz z uczniami
ze szkół podstawowych z gminy Cewice
uczestniczyli w wycieczce do Gdyni.
Pierwszym punktem wycieczki
było Centrum Nauki Experyment. Na
wielkiej interaktywnej wystawie uczniowie
zamienili się w naukowców i samodzielnie
przeprowadzali ciekawe doświadczenia
pomagające zrozumieć otaczający nas
świat. To nie był koniec atrakcji, gdyż
wycieczka udała się do Oceanarium
Gdyńskiego,
gdzie
podziwialiśmy
wielobarwne okazy ryb i innych morskich
żyjątek. Wjazd zakończył się smakowicie wizytą w lęborskiej pizzerii.

Każdy uczestnik dyktanda otrzymał
najnowsze wydanie słownika polsko –
kaszubskiego E. Gołąka, dyplom i zwiedził
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w
Szymarku oraz platformę widokową
Wieżyca.
Organizatorzy
konkursu
zapewnili pokarm dla ciała i duszy.
Serdecznie dziękujemy im za gościnę:
Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskiemu,
Gminie Stężyca oraz Stowarzyszeniu
Nauczycieli
Języka
Kszubskiego
„Remùsowi Drëszë”.

Kaszubskie dyktando w Szymbarku: Daria,
Martyna, Kasia, Agnieszka i Paulina.

Uczniowie
serdecznie
dziękują
organizatorom konkursu za wspaniale
spędzone chwile.
XII Dyktando Kaszubskie 2013r.
9 listopada 2013r. w Zespole Kształcenia i
Wychowania w Szymbarku mistrzowie
ortografii z naszej szkoły: Martyna
Puzdrowska i Daria Jalowska z kl. V SP
oraz Katarzyna Stolc, Paulina Klinkosz i
Agnieszka Treder uczennice gimnazjum
walczyły o tytuł Méstra Kaszëbsczégò
Pisënkù w swoich kategoriach wiekowych.
Tegoroczne teksty dotyczące krajobrazu
i przyrody pisało dokładnie 200
miłośników regionalnego języka w
każdym wieku.

Weronika Bladowska w jednej z konkurencji
konkursu ,,Dôwny żëcy na Kaszëbach”
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„Legendy Błękitnej Krainy”
Nasza szkoła wzięła udział w ósmej edycji
prestiżowego konkursu
„Legendy
Błękitnej
Krainy”organizowanego przez Lokalną
OrganizacjęTurystyczną ( LOT) Ziemia
Lęborska .Uczestnicy konkursu musieli
wykazać się mistrzostwem pióra i napisać
legendę o własnym regionie. Nasza
uczennica z klasy II gimnazjum Kamila
Bronk zdobyła I miejsce w kategorii
gimnazjów.
Nagrodę
odebrała
na
uroczystości zorganizowanej w GCK w
Nowej Wsi Lęborskiej. Cieszymy się z
sukcesu uczennicy, która wymyśliła
legendę o łebuńskim bluszczu i dzielnym
Aleksandrze, który dobrocią swojego serca
odmienił ciężki los mieszkańców wsi.
Na konkurs wpłynęło ogółem 25 legend
(11 prac ze szkół podstawowych, 11
legend z gimnazjów oraz 3 prace

zakwalifikowane do kategorii szkół
ponadgimnazjalnych i osób dorosłych).

Kamila Bronk- laureatka I nagrody
w kat. gimnazjum

Zabawa Sołecka
23 listopada 2013r. na Sali „ U Borsuka”
odbyła się zabawa zorganizowana przez
Radę Sołectwa Bukowina. Do tańca
przygrywał
zespół
„Pryzmat”
z Siemirowic, który oprócz tanecznych
kawałków, bawił gości
ciekawymi
konkursami. Zabawa była udana, trwała do
białego rana . Wszyscy uczestnicy
z niecierpliwością czekają na następną.
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Wolontariat w Bukowinie
W
Zespole
Szkolno
–
Przedszkolnym
od
początku
roku
szkolnego bardzo aktywnie działa grupa
wolontariuszy, w której skład wchodzą
min. uczniowie z III klasy gimnazjum,
którzy chętnie niosą pomoc wszystkim
ludziom
potrzebującym
wsparcia
.

fizycznego i duchowego. Odwiedzamy i
pomagamy, sprzątamy i bawimy, zbieramy
pożywienie i ściółkę dla schroniska.
Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, jeśli
potrzebujecie nas, to jesteśmy
w
szkole.
Z
chęcią
pomożemy.
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