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Jest taki dzień… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.  
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..  
Niebo ziemi, niebu ziemia, 
wszyscy wszystkim ślą życzenia.  
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.  
W wiewie wiatru płatkom śniegu. 
 

Słowo od redakcji... 

Drodzy Czytelnicy, oddajemy do Waszych rąk kolejny numer gazetki „Słówko”. W ostatnim 

czasie sporo się w naszej szkole działo. Zarówno listopad, jak i grudzień obfitował w liczne 

wydarzenia, o najważniejszych będziecie mogli przeczytać już za chwilę.  

Niebawem Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji w imieniu całej redakcji życzę Wszystkim 

dużo zdrowia, pogody ducha, słodkości, pełnego ciepła i miłości spotkania z rodziną, 

wymarzonych prezentów pod choinką i wszystkiego co najlepsze w Nowym 2017 Roku. Radości 

w sercu i mocy w życiu!                                                                                     

                                                                                                              Redaktor Naczelny 

                                                                                                                Kacper Bokacz 



  „Słówko” str.2             WYWIAD   ZE  ŚWIĘTYM  MIKOŁAJEM                                         

 

Już wkrótce do naszych domów przybędzie 

długo oczekiwany  gość. Naszemu reporterowi 

udało się namówić go na rozmowę i choć bardzo 

się spieszył, wyjawił mu kilka tajemnic. 

Zapraszamy do lektury. 

Staś: Dzień dobry, witam serdecznie. 

Święty Mikołaj: Dzień dobry, miło mi Cię poznać. 

Staś: Pozwolę sobie zacząć od pytania, które 

ciśnie się na usta każdego dziecka, a mianowicie… 

Od jak dawna drogi Mikołaju, zajmujesz się 

najwspanialszym zajęciem na świecie, jakim jest 

obdarowywanie prezentami? 

Święty Mikołaj: Oooo, ho ho ho! No cóż, rzekłbym, że od zawsze… Mam oczywiście swoich 

wielopokoleniowych poprzedników, którzy podtrzymują ową tradycję, zaś chęć obdarowywania 

innych płynąca prosto z serca jest zawsze jedna i ta sama, ponadczasowa i niezniszczalna. 

Staś: No dobrze, ale powiedz, czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że byłeś nieco zniechęcony tym 

zajęciem. Przecież przed świętami panuje rozgardiasz, wszystkich ogarnia gorączka zakupów, 

można się  pomylić… 

Święty Mikołaj: Nie, ja uwielbiam to przedświąteczne zamieszanie. Aczkolwiek przypominam 

sobie pewną niezbyt miłą sytuację. Pewien mały, cwany urwis postanowił zastawić na mnie 

pułapkę, aby zatrzymać mnie tylko dla siebie, już na zawsze. 

Staś: Niesamowite, opowiedz o tym. 

Święty Mikołaj: Otóż kiedy sięgałem po mleko i ciasteczka, jeden z moich reniferów, 

przeczuwając niebezpieczeństwo, zaczął dzwonić swoim magicznym dzwoneczkiem, zapaliło się 

światło, a ja mogłem bez uszczerbku umknąć z pułapki.  

Staś: Niezwykła historia, jak to dobrze, że udało Ci się uciec… A skoro już mowa o reniferach, 

uchyl nam rąbka tajemnicy i zdradź, proszę imiona swoich wiernych przyjaciół. Jak wiesz, dzieci 

nadają im różne imiona, a jak jest naprawdę? 

Święty Mikołaj: Myślę, że się nie obrażą na mnie, jeśli powiem Ci to. Otóż jest ich sześć: 

Strzała, Rudolf, Piegus, Misiek, Bruno oraz Franek. 

Staś: Chciałbym zadać ostatnie pytanie, zrozumiem, jeśli odmówisz odpowiedzi.  

Święty Mikołaj: Słucham. 

Staś: Jak to robisz, że obdarowujesz  prezentami jednocześnie wszystkie dzieci na całym 

świecie? 

Święty Mikołaj: Ooo, to jest osobiste pytanie i nie byłbym sobą, gdybym zdradził Wam tę 

tajemnicę. Powiem tylko tyle, że nie wyjawiliśmy jej jeszcze nikomu od pokoleń. To wielka 

tajemnica Laponii. 

Staś: Nie ma sprawy. Jestem Ci wdzięczny za mile spędzony czas, ciepłą rozmowę… W 

zbliżające Święta życzę Ci, święty Mikołaju, wytrwałości oraz samych grzecznych dzieci, które 

zasługują na wspaniałe prezenty.  

Święty Mikołaj: Dziękuję i życzę Wam wszystkim wspaniałych, śnieżnych Świąt Bożego 

Narodzenia spędzonych w ciepłej i serdecznej atmosferze. Do zobaczenia… 

Staś: Do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. 

                                                                                                      Rozmawiał Staś Langer  



        

                                                   Z ŻYCIA SZKOŁY                               „Słówko” str. 3        

LEKCJA PATRIOTYZMU 
Narodowe Święto Niepodległości wypada w kalendarzu jesienią,  kiedy to pogoda nie napawa 
optymizmem. Często pada deszcz, wieje wiatr, a dni są coraz krótsze. Niemniej jednak dla Polaków 
jest to dzień radosny, gdyż przypomina chwile, gdy Polska po wielu latach zaborów stała się 
niepodległym państwem.  
W naszej szkole w tym roku odbył się z tej okazji uroczysty apel, na którym zjawili się bohaterowie 
powstań oraz działacze niepodległościowi. Nie zabrakło także Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać pięknych recytacji oraz 
odkryć karty historii. Patriotyczne akcenty pojawiły się w całej szkole, a podniosła atmosfera 
udzieliła się zarówno młodszym, jak i starszym uczniom.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŻYWA LEKCJA HISTORII 
W połowie listopada przybył do naszej szkoły tajemniczy człowiek. Był bardzo dziwnie ubrany. 
Okazało się, że jest nim benedyktyn, ojciec Rafał Dudek, który przyjechał do nas z pobliskiego 
Starego Krakowa. Okazało się, że niedaleko Zaleskich znajduje się dom filialny opactwa w Tyńcu  
(Kraków) ufundowanego w 1044 roku przez Kazimierza 
Odnowiciela. Jak mówił ojciec Rafał, w Starym 
Krakowie, kilkanaście kilometrów do morza, 
benedyktyni formalnie zainaugurowali działalność 
klasztoru na początku stycznia 2016 roku. Na początku 
mieliśmy problem, w jaki sposób zwracać się do gościa. 
Okazało się bowiem, że do zakonnika można zwracać 
się dwojako, jeśli jest księdzem, mówimy do niego 
„ojciec”, a jeśli nie – co też często się zdarza – to„ brat”. 
Mnich, który do nas przyjechał, jest księdzem, dlatego 
już bez kłopotów stosowaliśmy właściwą formę.  Ojciec 
Rafał opowiedział nam o swoim życiu w zakonie, regule św. Benedykta, która - choć powstała w 
średniowieczu - sprawdza się do dziś. Otóż każda doba powinna być podzielona na trzy części 
poświęcone po równo Bogu, pracy i odpoczynkowi. Łatwo obliczyć, że każda z nich liczy po osiem 
godzin. Jeśli proporcje nie zostaną zachowane, człowiek może mieć problemy, a jego życie może 
stracić sens.  Ojciec demonstrował nam, w jaki sposób używa się habitu, czyli stroju noszonego 
przez zakonników. Zwrócił nam uwagę na rolę ciszy i skupienia. Naszym zadaniem było 
wytrzymanie w ciszy trzech minut przy dźwiękach chorału gregoriańskiego. Nie było to łatwe.  
Zadawaliśmy  dużo różnych pytań, dotyczących m.in. stosowania kar. Benedyktyn oznajmił nam, że 
mnisi są karani za spóźnienia, za zniszczenie własności zakonu itd. Zakonnik, który do nas 
przyjechał, uszkodził pewnego razu auto i musiał – w ramach kary - zadbać o jego naprawę.  
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, aż trudno było nam się pożegnać. Mamy jednak 
nadzieję, że jeszcze się spotkamy, ponieważ ojciec zaprosił nas do siebie, a my z chęcią przyjęliśmy 
tę propozycję.                                                                               Daria Lewicz i Karolina Nowak 



   „Słówko” str. 4                             Z ŻYCIA SZKOŁY                                     

Lekkoatletyka dla każdego 

        Nie po raz pierwszy naszą szkołę odwiedziła pani 

Barbara Madejczyk, znana oszczepniczka, olimpijka. 

Popularyzuje ona wśród uczniów lekką atletykę jako sport 

pierwszego kontaktu sprawiający dzieciom dużo radości. W 

ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” nasi uczniowie 

wzięli udział w evencie sportowym w Słupsku, gdzie mogli 

rywalizować z kolegami i koleżankami z innych szkół, a przy 

tym świetnie się bawić.         

 

Dzień Pluszowego Misia 

          25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, 

najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy 

zasypianiu. Mały, 

duży, bury, 

kolorowy, milutki, 

z kokardką czy w 

kubraczku... 

Każdy posiada 

bądź posiadał 

własnego ulubionego misia pluszowego. Nic więc dziwnego, że 

uczniowie z radością przyjęli informację, że mogą przedstawić 

innym swojego słodziaka. W tym dniu w naszej szkole zrobiło 

się miło, miękko i kolorowo.  

Mikołajki 

       Choć nie zawsze zachowujemy się dobrze, Mikołaj nie 

ominął naszej szkoły i zgodnie z tradycją pojawił się w niej 6 

grudnia. Uczniowie otrzymali słodkości od sympatycznej 

ekipy mikołajkowej, która w tym dniu zawitała do każdej 

klasy. Mamy nadzieję, że to dopiero początek i Mikołaj 

przybędzie  jeszcze do naszych domów w wigilijny wieczór. 

 

Świąteczny koncert 

          Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i z tej okazji przyjechali do nas kolędnicy z Kaszub. Śpiewali i 

uczyli nas różnych kolęd i pastorałek po kaszubsku. Wszyscy 

uczniowie bardzo zaangażowali się w występy, a niektórzy z 

nich mogli zaprezentować się na forum, grając na 

wyobrażonych przez siebie instrumentach. Bezkonkurencyjny 

okazał się  pan Jurand, który brawurowo wykonał swój utwór. 

Mamy nadzieje, że takie koncerty będą organizowane częściej.                                

                             Daria Lewicz i Karolina Nowak z klasy VI  

    

 

 



                                               KONKURSY                                      „Słówko” str. 5 

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej 

Dnia 22 listopada  2016 r.  w Gdańsku odbył się Ogólnopolski Festiwal Twórczości 

Patriotycznej, w którym uczestniczyła uczennica Szkoły Podstawowej w Zaleskich, Roksana 

Garbolińska,  zajmując w nim wysokie 5. miejsce. Wokalistka zaśpiewała dwa utwory : 

„Modlitwa, cisza katyńska” oraz „To piękny kraj”. W festiwalu udział wzięło około 1200 osób z 

całej Polski, więc jest ogromnym  zaszczytem znaleźć się wśród laureatów. Roksanę 

przygotowała do występu pani Mariola Wólczyńska. Wielkie gratulacje dla solistki i jej 

opiekuna!  

Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 

 
Dnia 26 listopada 2016 r. w Szkole 

Podstawowej w Objeździe odbył się Gminny 

Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, w 

którym wzięli udział uczniowie z naszej 

szkoły. Radomir Sokołowski w kategorii klas 

IV – VI nie miał sobie równych i zdobył I 

miejsce, zaś  Agnieszka Kujawa otrzymała 

wyróżnienie. Trzeci z naszych recytatorów, 

Kacper Bokacz tym razem nie został 

doceniony przez jury. Wokalistki w składzie: 

Karina Grabowska, Aleksandra Schutta i 

Roksana Garbolińska mimo iż zaprezentowały się pięknie, również nie zostały nagrodzone.  

Gratulujemy Radkowi i Agnieszce, zaś pozostałym uczestnikom życzymy sukcesów w innych 

konkursach.                                                                                            Kacper Bokacz                                                             

 

SUKCES W GDYNI 

Na początku grudnia nasza koleżanka z klasy V, Roksana 

Garbolińska  wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie 

Piosenki Świątecznej organizowanym  przez Młodzieżowy 

Dom Kultury w Gdyni. Mimo iż uczestników było aż 25, 

Roksana nie czuła wielkiej tremy. Podczas prezentacji 

zaśpiewała pastorałkę pt. „Gwiazdorek” i zachwyciła jury 

pięknym wykonaniem oraz ciekawą barwą głosu. Zdobyła III 

miejsce. Gratulacje dla naszej uzdolnionej wokalistki oraz jej 

nauczycielki, pani Marioli Wólczyńskiej.  

ŚPIEWAJMY KOLĘDY  

      W piątek, 9 grudnia 2016r.  zespół wokalny „ Mini Wiolinki” zdobył wyróżnienie, zaś 

„Wiolinki” 2. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kolęd „Śpiewajmy kolędy”, który odbył się  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku. Nasze dziewczęta mimo dużej konkurencji spisały się 

świetnie. W konkursie wzięły również udział nasze solistki. Arletta Rękawek wystąpiła w 

kategorii klas I - III, zaś w kategorii starszej - Roksana Garbolińska, która zdobyła 3 miejsce. 

Zespoły oraz solistów do występu przygotowała pani Mariola Wólczyńska. Tegoroczne wspólne 

kolędowanie w Słupsku uważamy za bardzo udane. Hej kolęda, kolęda ! 



„Słówko” str. 6                                  WYCIECZKI                                       

Słów kilka o nauce języka kaszubskiego w naszej szkole… 

W Szkole Podstawowej w Zaleskich od września bieżącego roku odbywają się zajęcia z 

języka kaszubskiego. W zajęciach uczestniczy 27 uczniów, którzy są podzieleni na dwie grupy: 

kl. I-III i kl. IV-VI. Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, 

który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa  

i literatury kaszubskiej uczniowie poznają kulturę, tradycje, zwyczaje, obrzędy, pieśni, tańce i  

rękodzieło. Uatrakcyjnieniem zajęć są wycieczki oraz lekcje w terenie.         Małgorzata Stępień  

                                                                                    

Wycieczka do Szymbarka 

     Wycieczka do Szymbarka odbyła się 

dnia 17.12.2016 r. Pojechały na nią 

osoby z klas I-VI, które uczą się  języka 

kaszubskiego. Około godziny 10.00. 

dotarliśmy na miejsce. 

Najpierw weszliśmy do pomieszczenia, w 

którym znajdowały się przedmioty, dzięki 

którym pobito aż  trzy rekordy Guinessa. 

Pierwszym z nich był były rekord na 

najdłuższą deskę świata ustanowiony w 

roku 2002. Deska liczyła 36,83 metrów długości. Niestety ten rekord w 2011 r. pobili nasi 

zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy. Ich deska mierzyła ok. 45 m. Ale w 2012 r. odzyskaliśmy tytuł, 

nasza deska tym razem osiągnęła 46,53 m i to był drugi tytuł Guinessa. Kolejny rekord 

dotyczył najdłuższego stołu świata, ale nie udało nam się zdobyć informacji, ile on mierzył. 

Później poszliśmy do  domu Sybiraka i do wagonów, w których Rosjanie przewozili więźniów na 

Syberię. Następnie wybraliśmy się do piekarni, gdzie każdy wypiekł swój własny chleb, a po 

tym do bunkrów. Pod koniec wycieczki zwiedziliśmy dom do góry nogami, a potem zjedliśmy 

obiad. Co ciekawe, w  restauracji znajdował  się największy fortepian,  jaki stworzono. Po 

obiedzie wszyscy wrócili do domów. Podsumowując, moim zdaniem wycieczka była 

fantastyczna i liczę na więcej takich wyjazdów.     Radosław Bieniek                                                                              

Rewia na lodzie 

         Dnia 21 listopada 2016 roku 

uczniowie naszej szkoły z klas IV – 

VI wraz ze swoimi wychowawcami 

i innymi nauczycielami pojechali 

na rewię na lodzie pt. „Królowa 

Śniegu”. Wydarzenie miało miejsce 

na hali „Olivia” w Gdańsku. 

Fantastyczne baśniowe widowisko 

dla dzieci oparte na motywach 

baśni autora H. CH. Andersena 

zaprezentowała moskiewska grupa 

artystów. Naszą uwagę zwróciła 

doskonała i oryginalna oprawa 

muzyczna oraz choreografia pełna popisów zawierających trudne elementy jazdy figurowej na 

lodzie. Artyści byli ubrani w wspaniałe kostiumy. Na koniec widowiska mogliśmy podziwiać 

fantastyczne efekty pirotechniczne. Po pełnym wrażeń przedstawieniu udaliśmy się w drogę 

powrotną do domu.                                                                         Karolina Nowak kl. V                                                                                                                        
Gazetka  Szkoły Podstawowej w Zaleskich 
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