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160 GODINA ŠKOLSTVA U ŠPIŠI Ć BUKOVICI 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotovo da nismo vjerovali kad smo čuli ovaj 
podatak- da će zgrada naše škole 2008. godine 
proslaviti 100. rođendan, a 2007. se navršava 160. 
godišnjica školstva u Špišić Bukovici! Krasne 
obljetnice. Tim povodom razgovarali smo s našim 
ravnateljem, g. Vlatkom Fijala:  

���� Gospodine ravnatelju, čuli smo da će 
naša škola u sljede ćim godinama proslaviti velike  
obljetnice.  Kako je prošlo prvo stolje će školstva 
u Špiši ć Bukovici? 

Prva škola u Špišić Bukovici osnovana je 
davne 1847. godine. Poslije smrti grofice Marije 
Pejačević, čije je vlastelinstvo bilo i dvorac u Špišić 
Bukovici, nasljednik vlastelinstva je postao Josip 
Tőzmyer, koji je ustupio jednu vlastelinsku zgradu za 
školu i za učiteljske stanove. Za uzvrat si je ostavio 
pravo da izabire i predlaže učitelja po potvrdi više 
vlasti. Sljedeći vlasnik toga vlastelinstva bio je 
glasoviti knez Schaumbarg Lippe iz Njemačke. 
Obuka se u toj zgradi održavala do 1871.g.,  kada je 
otkazana uporaba zgrade. 1874. godine je, uz pomoć 
kneza, kupljena kuća za 1600 forinti. Svečano je 
blagoslovljena, a služila je kao škola. Od godine 
1847. do 1878. kao učitelj službovao je Fran Lugarić, 
pa Adam Preis koji je postao načelnikom općine, a 
iza njega Mato Topolnik. Iz  toga vremena ne postoje 
nikakve zabilješke o učenicima škole kao ni o 
stručnoj spremi i plaći učitelja. Od 1878. godine 
Franjo Paulin proglašen je pravim učiteljem. Školske 
godine 1894./95. školu je polazilo 132 učenika. 
Sljedećih godina, u prvome desetljeću XX. stoljeća, 
raste broj učenika, tako da ih je 1909. bilo 226.  
1919. školsku je djecu prorijedila «španjolska gripa». 
Iste godine učitelj postaje državni službenik i povisuje 
mu se plaća. 
Nakon I. svjetskoga rata u ove se krajeve doseljuju 
novi stanovnici, te se broj djece ponovno povećava- 
na 251 učenika. 1928./29.  godine počinje se 

provoditi nova uredba kojom školski odbor preuzima 
vođenje blagajne škole prema školskome proračunu. 
���� Koliko je danas djece upisano u školu? 

Trenutno je u školu upisano 479 djece, što u 
matičnoj, što u područnim školama u Lozanu, 
Vukosavljevici, Rogovcu, Bušetini i Okrugljači. 

���� Kada ste Vi, ravnatelju, po čeli raditi u 
našoj školi? 

Početkom Domovinskoga rata, 1992. godine 
došao sam u školu na mjesto učitelja  fizike i 
matematike, nekoliko dana nakon zračnih uzbuna 
iznad Virovitice i Špišić Bukovice, a nekih dva 
mjeseca nakon akcije hrvatske vojske kojom je fronta 
pomaknuta sa ruba Bilogore okrenute Virovitici do 
Pakraca. U školi je u to vrijeme znatan broj djece 
protjerane iz Srijema, Slavonije, Okučana i Bosne. 
Sada već četrnaest godina, provedenih u Špišić 
Bukovici, nesumnjivo dovoljno govore o mom 
uklapanju u kolektiv i samo mjesto. 

���� Kako će škola obilježiti ove lijepe 
obljetnice? 
 Na više načina- što materijalno, što kulturnim 
događanjima u školi. Ponajprije, za 160. obljetnicu 
očekujemo privođenje kraju izgradnju školske 
dvorane te da se riješi pitanje krovišta stare zgrade. 
Očekujemo i obnovu fasade na cijeloj školi. Za Dan 
škole, koji se po tradiciji održava krajem 5. mjeseca, 
organizirat ćemo kulturna događanja koja će 
prezentirati dosadašnji rad škole, ali i rad škole od 
prvih dana, kroz povijest dugu 160 godina. Zatim, 
organizirat ćemo sportska natjecanja sa školama iz 
naše županije, izložbe dječjih radova današnje 
generacije i starijih, sačuvanih radova prethodnih 
generacija. Planiramo održati  3. likovnu koloniju u 
našoj sredini. Jasno, obilježavanje ovih obljetnica 
trajat će više dana, a sve će biti popraćeno na web 
stranicama naše škole koje ćemo postaviti na internet 
tijekom ovoga proljeća. 

Vedrana Đukić i Katarina Mikić 

 


