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Spokojnych świąt 

Bożego Narodzenia, 

spędzonych z bliskimi, 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

oraz samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym nowym roku 

życzy 

Redakcja gazetki 

MAŁY PINCZYN TO MY 



 

 

Symbole Bożego Narodzenia 
 

Nadchodzą święta. Dla wielu jest to czas radości i spotkań rodzinnych, a także pretekst, aby kupować 

i obdarowywać bliskich prezentami. Warto też w tym czasie zastanowić się nad symbolami Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Pierwsza Gwiazdka jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło 

narodzinom Jezusa. To ona wskazywała drogę pasterzom i Trzem Królom, aby mogli dotrzeć do miejsca 

narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, aby zasiąść do wigilijnej kolacji. 

Sianko wigilijne kładziemy pod białym 

obrusem na stole, przy którym będziemy 

spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje ono 

miejsce, w którym przyszedł na świat Jezus.  

Opłatek jest symbolem pojednania  

i przebaczenia. Dzielimy się nim przed wieczerzą 

wigilijną  

i składamy sobie życzenia, które powinny być 

szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, 

aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi 

sercami. 

Przy wigilijnym stole śpiewamy kolędy. 

Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu 

Jezusa. 

Choinka ubierana zazwyczaj jest 24 lub 23 grudnia. Ozdoby choinkowe powinny być związane  

z symboliką Bożego Narodzenia. Dawniej dekorowano choinkę ciasteczkami, piernikami, jabłkami i ręcznie 

wykonanymi ozdobami, zamiast lampek zapalano świeczki. 

Prezenty są najprzyjemniejszym, dla wielu, zwyczajem bożonarodzeniowym. Dziś to one głównie 

kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Otrzymujemy je od św. Mikołaja.  

Stajenka, w której narodził się Jezus, jest symbolem nas samych. Jesteśmy właśnie jak stajenka,  

w której nie zawsze jest czysto, a dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do nas, 

zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życie i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się  

w nas! 

Pasterka jest mszą odprawianą w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie 

Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. To najważniejszy moment w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

 Uczennica klasy VI b 

 

 

 

Dekalog Bezpiecznego Wypoczynku 

 

Już niedługo przerwa świąteczna i ferie, w czasie których przede wszystkim trzeba zachować 

bezpieczeństwo. Wszyscy musimy przestrzegać zasad bezpiecznego wypoczynku. Niżej zamieszczamy 

Dekalog Bezpiecznego Wypoczynku. 

 Pamiętajcie, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie  

z instrukcją tylko przez osoby dorosłe. 

 Wybierajcie bezpieczne miejsca do zabawy na śniegu (jeżeli będzie)!  



 

 

 Nie zjeżdżaj na sankach i nartach na drogi i ulice.  

 Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami. 

 Nie rzucaj śnieżkami w pieszych, samochody lub okna.  

 Ubierajcie się stosownie do temperatury, która panuje na zewnątrz! 

 Nie wchodź na zamarznięte: stawy, jeziora i rzeki! Korzystaj tylko z lodowisk specjalnie 

przygotowanych do zabaw.  

 Zachowaj szczególną ostrożność w czasie przechodzenia przez ulicę. 

 Na ubraniu zewnętrznym noś elementy odblaskowe! 

 W razie nieszczęśliwego wypadku zapamiętaj numery: 

999 - Pogotowie ratunkowe 

998 - Straż pożarna 

997 – Policja 

112 – Europejski numer alarmowy 

 

Moja szkoła 

W moim rodzinnym Pinczynie, wśród kwiatów i bujnej zieleni 

Stoi dostojny budynek, w promieniach słońca się mieni. 

To tutaj przychodzę co rano, bo to właśnie jest mój szkoła. 

Codziennie dokładnie o ósmej donośnym dzwonkiem mnie woła. 

To tutaj w mozole i trudzie kreśliłem pierwsze litery 

I tutaj się dowiedziałem, że dwa dodać dwa to jest cztery. 

Każdego dnia w mojej szkole uczę się czegoś nowego, 

Odkrywam niezwykłe rzeczy i robię coś ciekawego, 

A kiedy dźwięk dzwonka na przerwę donośnie nas nawołuje, 

To nigdy na dobrą zabawę pomysłów nam nie brakuje, 

Więc chociaż czasami uważam, że nie mam już  cierpliwości, 

To wiem jednak, że tutaj właśnie zdobywam najwyższe wartości. 

W tym roku szkoła w Pinczynie kończy pięćdziesiąt lat, 

Już wielu absolwentów podbiło wielki świat. 

Tu właśnie wiele lat temu uczył się także mój tata 

I wiem, że właśnie w tej szkole spędzam najlepsze lata! 

 

Krzysztof Nadolski, klasa V c 



 

 

 

Ostatnio przeczytałam fantastyczną książkę Rafała Kosika pt. „ Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi”. Jej bohaterowie mają szczególne umiejętności, np. Nika ma zdolności 

psychokinetyczne, potrafi na nartach wjechać na górkę, nie musi korzystać z wyciągu. Jeżeli chcesz poznać 

przygody Felixa, Neta i Niki, warto pójść do biblioteki, wypożyczyć książkę i przeczytać.  

Na podstawie książki napisałam opowiadanie o moim spotkaniu z Niką.  

  

Wakacyjna przygoda 

Pewnego słonecznego dnia umówiłam się z moją koleżanką Niką Mickiewicz.  

Czekałam na nią prawie godzinę, aż wreszcie do niej zadzwoniłam.  

- Hej, o której będziesz w Pinczynie? – zapytałam. 

- Cześć, będę za jakieś 10 minut, ponieważ mój pociąg miał opóźnienie – powiedziała.  

- Okej. Właśnie miałam iść do domu, ale poczekam – oznajmiłam. 

- Dzięki, to do zobaczenia na miejscu – powiedziała. 

- Pa – pożegnałam się. 

Nika wreszcie przyjechała. Na początku jej nie poznałam, bo pofarbowała włosy na różowo, 

wyprostowała je i ubrała się w krótkie spodnie. Przywitałyśmy się i poszłyśmy do mnie do domu.  

W nocy rozmawiałyśmy, ponieważ długo się nie widziałyśmy. Siedziałyśmy na łóżkach, aż nagle 

usłyszałyśmy, że drzwi na dole się otworzyły. Nie mogła to być mama ani brat, ponieważ spali, a tata wyjechał   

na delegację na trzy miesiące. Myślałyśmy najpierw, że się przesłyszałyśmy…, ale nie. Po kilkunastu 

minutach usłyszałyśmy głośny krzyk na parterze. Zeszłyśmy szybko na dół. Nika trzymała kij bejsbolowy  

w rękach. 

- Boje się – powiedziała.  

- Ja też, ale damy radę – odpowiedziałam. 

Na dole nikogo nie było. Drzwi na dwór były otwarte, ale nikogo nie było.  

Następnego dnia rano mama powiedziała nam, że zniknęło kilka złotych ozdób. Przeraziłyśmy się,  

ale nic mamie nie powiedziałyśmy o nocnej przygodzie. Po śniadaniu poszłam z Niką na spacer na łąkę. Nagle 

na drodze zobaczyłyśmy jeden z pierścionków, który zaginął. Wzięłyśmy go do domu i oddałyśmy mamie. 

Po kilku nastu godzinach mama poprosiła mnie, żebym zeszła do piwnicy po ziemniaki. Gdy zeszłam na dół, 

zauważyłam potajemne drzwi, których wcześniej nie było. Wzięłam ziemniaki i zaniosłam mamie, po drodze 

powiedziałam Nice, że w nocy czeka na nas przygoda.  

Wieczorem, gdy wszyscy usnęli, zeszłyśmy razem do piwnicy. Niestety, drzwi były zakluczone.  

Na szczęście Nika umiała przesuwać przedmioty i otworzyła nam zamek.  

Szłyśmy brudną wybrukowaną drogą. Wokół nas unosiły się czerwone balony. Doszłyśmy do końca 

drogi. Przed nami stał kamienny posąg Pikatchu. Nagle zza pomnika 

wyszedł klaun w białej koszuli i białych zakrwawionych spodniach. Nika chciała uciekać, ale chwilę jeszcze 

stałam i patrzyłam. Pennywhite (tak nazywał się klaun) powiedział, że nic nam nie zrobi. Okazało się,  

że Pennywhite karmi się złotem i wszystkie rzeczy, które znikały  z domu, to jego sprawka . 

Nika pojechała do domu , a ja karmiłam i opiekowałam się klaunem. 

  

Ania Siwek, klasa 6 b 
  



 

 

W tym roku szkolnym najmłodsi uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce na Westerplatte. Poniżej 

drukujemy fragmenty listów napisanych po zwiedzaniu tego jakże ważnego miejsca szczególnie dla nas. 

 

„Pojechałem tam z moją klasą 11 września (…) z okazji pięćdziesięciolecia naszej szkoły, która nosi imię 

Bohaterów Westerplatte. Ta wycieczka bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu 

zwiedzimy Westerplatte”. 

Franek, klasa III 

  

 „Chciałbym w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, co zwiedziłem i czym się zachwyciłem podczas 

zwiedzania Weserplatte. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy na ścieżce edukacyjnej od ruin koszar, po czym udaliśmy się  

na cmentarzyk obrońców Westerplatte. Następnie poszliśmy na wieżę obserwacyjną i do schronu. Nieopodal 

znajdowały się stare koszary. Bardzo ciekawym obiektem był Pomnik Obrońców Wybrzeża.  

Na koniec zwiedzania organizatorzy przygotowali dla nas niespodziankę – zabawę w terenie. Musieliśmy 

wykonać kilka zadań. Przy okazji zabaw zwiedziliśmy magazyn z amunicją, wartownię nr 1 i elektrownię. 

Najatrakcyjniejszy był jednak przejazd drezyną”. 

 

Damian, klasa III 

  

 

„Westerplatte to pierwsze miejsce w Polsce, w którym w 1939 roku wybuchła II wojna światowa. 

(…) Najbardziej podobało mi się szukanie zagadek i liter. Odszyfrowaliśmy hasło i rzucaliśmy granatami. 

Nauczyłem się, jak w czasie wojny ratowano ludzkie życie”. 

 

Klaudia, klasa III 

  

 

Telefoniacy 

 

Każdy z nas ma telefon. Używamy do różnorodnych rzeczy, między innymi: grania, pisania SMS-ów, 

dzwonienia, ale czy wiemy, jak on nam szkodzi? 

Większość osób korzystających z telefonów to młodzież. Młodzi ludzie prawie cały czas grają  

lub czatują. W nocy, kiedy powinno się spać i odpoczywać, oni nadal używają telefonów. Przez to są 

niewyspani i zmęczeni. 

Coraz więcej osób jest uzależnionych od telefonu. Czy są fonoholikami? Zastanówmy się czasami, 

czy nie jesteśmy uzależnieni od telefonu. Odłóżmy go i zacznijmy żyć inaczej! 

 

Szymon, klasa VI b 

  

 

 

 



 

 

Uzależnienie 

 

Pewnego dnia do miejscowości, w której mieszkam, wprowadziła się dziewczyna mająca tyle lat, 

 ile ja.  

Zaprzyjaźniłyśmy się. Bardzo miło spędzałyśmy czas, lecz pewnego razu moja koleżanka nie chciała 

iść ze mną biegać. Bardzo lubiła sport, podobnie jak ja, więc wydawało mi się  to dziwne. Pomyślałam,  

że po prostu była zmęczona. Sytuacja  powtarzała się co tydzień.  

Pewnego razu, kiedy poszłam do niej, zauważyłam, że moja przyjaciółka nie chce odejść od komputera 

ani na krok. Nawet posiłki jadła przy nim, a odchodziła od niego tylko wtedy, gdy szła do toalety.  

Bardzo się o nią martwiłam, ale ona powiedziała, że nie jest uzależniona, tylko lubi grać w pewną grę. 

W końcu po miesiącu powiedziałam o tym jej rodzicom. Przyjaciółka była na mnie wściekła. Rodzice zabrali 

jej komputer. Na początku chodziła zła i smutna. Pewnego dnia zapytałam ją, czy nie było świetnie, 

 gdy jeszcze kilka miesięcy temu biegał ze mną.  

Po kilku dniach moja przyjaciółka zaczęła znowu ze mną biegać, odzyskała komputer, ale już nigdy 

nie grała na nim tyle, ile wcześniej.  

Może Ty również znasz kogoś, kto jest zbyt dużo czasu poświęca na granie na komputerze? Jeśli tak, 

warto porozmawiać z taką osobą lub z kimś dorosłym. 

 

 Martyna Miler, klasa VI b 

 

Z życia szkoły 

 

Wyróżnienia dla naszych nauczycieli 

 

14 października 2019 r. w Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku odbyła się uroczysta gala 

wręczenia nagród przyznawanych przez Prezydenta 

RP Andrzeja Dudę i Ministra Edukacji Narodowej 

Dariusza Piontkowskiego.  W gronie nagrodzonych 

byli również nasi nauczyciele, którzy zostali 

wyróżnieni za wzorową pracę. 

W tym roku Medal Komisji Edukacji 

Narodowej otrzymali: p. Zbigniew Bahr, p. Stanisław 

Rompa i p. Mirosław Urban, a p. Wojciech 

Gdaniec został wyróżniony Medalem Złotym za 

Długoletnią Służbę.  

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej! 

 

 

 

 



 

 

III Szkolny Bieg Niepodległości 

7 listopada w Pinczynie już po raz trzeci odbył się Szkolny Bieg Niepodległości, którego celem było 

uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości. Bieg cieszył się bardzo dużą popularnością wśród uczniów 

klas I – VIII naszej szkoły. Startowali w nim również nauczyciele. I choć na podium mogło stanąć tylko troje 

zwycięzców w każdej kategorii wiekowej, to wszyscy biegacze byli zwycięzcami. 

Poniżej przedstawiamy 

zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach. 

 

Klasy I – II dziewczęta 

1. Martyna Cesarz 

2. Zuzanna Kubik 

3. Joanna Burczyk 

 

Klasy I – II chłopcy 

1. Piotr Czapiewski 

2. Maks Sobecki 

3. Remigiusz Rekowski 

 

 

 

Klasy III – IV dziewczęta 

1. Sandra Warsińska 

2. Paulina Krefta 

3. Adela Grzegorzewska 

 

Klasy III – IV chłopcy 

1. Patryk Mikołajewski 

2. Damian Strzyżewski 

3. Michał Adamowski 

 

Klasy V – VI dziewczęta 

1. Magda Knitter 

2. Iza Nixon 

3. Marta Wróblewska 

Klasy V – VI chłopcy 

1. Szymon Machuta 

2. Kornel Literski 

3. Oskar Lomnic 

 

Klasy VII - VIII dziewczęta 

1. Marcelina Sabiniarz 

2. Wiktoria Kędzierska 

3. Martyna Zagórska 

 

Klasy VII - VIII chłopcy 

1. Jakub Zgoda 

2. Adam Bernacki 

3. Krystian Bobkowski 

 

 

Święto naszej szkoły 
 

13 listopada 2019 r. w szkole to był świąteczny dzień. W tym roku obchodzimy 50-tą rocznicę nadania 

szkole imienia Bohaterów Westerplatte i przeprowadzki do nowego budynku, w którym szkoła działa do dziś. 

Przypomnijmy, że od tego czasu szkoła jeszcze „urosła”: 10 kwietnia 2008 r. zostało otwarte nowe skrzydło, 

w którym dziś odbywają się zajęcia klas I – III i grupy zerowej, jest piękna, obszerna biblioteka oraz czytelnia. 

Jednym z etapów obchodów rocznicowych była wizyta gości z Gdańska i Turniej Wiedzy o Patronie. 

Naszą uroczystość rozpoczęli zaproszeni goście. Z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku przyjechali  

 



 

 

do nas: kierownik muzeum pan Mariusz Wójtowicz – Podhorski i pani Sylwia Paszko, którzy opowiedzieli  

o historii tego miejsca, o pracach archeologicznych prowadzonych na terenie dawnej Wojskowej Składnicy 

Tranzytowej i ich efektach, o działalności edukacyjnej. Uczniowie klas I – III otrzymali na pamiątkę komiksy 

o Westerplatte, dzięki którym w sposób 

dostępny młodsze dzieci mogą poznać 

historię naszego Patrona. 

Tego dnia gościliśmy też 

przedstawicieli Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznych FORT –  

pana Piotra Torłopa i pana Karola 

Kowalskiego. Opowiedzieli nam o tym, 

jak wyglądało życie żołnierza  

na Westerplatte w 1939 roku, jego 

uzbrojenie i umundurowanie, jakie były 

różnice ubioru i ekwipunku 

szeregowego i oficera. Pan Piotr 

zdradził nam, iż w czasie inscenizacji 

rekonstruktorskich występuje jako 

porucznik Leon Pająk. Wszyscy mogli dotknąć, obejrzeć z bliska przywiezione eksponaty. To była wspaniała, 

żywa lekcja historii dla naszych uczniów, którzy z zapartym tchem słuchali gości przybliżających  

im bohaterstwo żołnierzy na Westerplatte w 1939 r. 

Drugim etapem świętowania był Turniej Wiedzy o Patronie, w którym brali udział uczniowie klas  

IV – VIII. Po trzech przedstawicieli każdego oddziału zmagało się z pytaniami dotyczącymi postaci, 

uzbrojenia i miejsca bohaterskiej obrony Westerplatte w 1939 roku, rozpoznawali zdjęcia przedstawiające  

7 dni obrony, rozwiązywali krzyżówkę i kalambury o tematyce wojennej. Finałowym zadaniem był „Kot  

w worku”, w którym uczestnicy losowali eksponat związany z nauką w dawnej szkole i odpowiadali:  

co to jest i do czego służyło (sztambuch, kajet, stalówka, atrament, dyscyplina, kleks itp.). Zawodnicy 

wykazali się dużą wiedzą o tym, jak wyglądało nauczanie w czasach ich babć i dziadków. Poziom wiedzy 

stających w szranki szkolne okazał się wysoki i bardzo wyrównany. Po podliczeniu punktów komisja 

przyznała dwa miejsca I: klasom VI a i VII a, II miejsce zdobyła klasa VIII a, a III miejsce kl. V a. Wszyscy 

otrzymali nagrody książkowe i gadżety wręczone przez panią dyrektor Iwonę Loroch. Niespodziankę 

przygotowali również nasi goście, którzy wszystkim biorącym udział w zmaganiach konkursowych wręczyli 

książki o obronie Westerplatte.  

Dziękujemy! 

 

Grażyna Pellowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konkurs plastyczny „Moja szkoła” rozstrzygnięty 

13 listopada odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu plastycznego pt. „Moja 

szkoła”. W tym roku obchodzimy 50-tą rocznicę nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte.  

Regulamin konkursu zakładał wykonanie pracy plastycznej, która powinna przedstawiać budynek szkolny  

i jego otoczenie. Uczniowie klas I - V wykonywali kolaż, a klas VI – VIII makietę. 

Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Polc p. Gabriela Burczyk, p. Agnieszka Dera, zapoznała się 

z pracami, dokonała ich oceny i wybrała laureatów konkursu.  

 

 

Klasy I – V 

I miejsce – Klaudia Galikowska kl. III b 

I miejsce – Piotr i Franciszek Czapiewscy kl. II b i III b 

II miejsce – Joanna Burczyk kl. I a 

II miejsce - Julia Kurszewska kl. I b 

III miejsce – Martyna Modrzejewska kl. I b 

Wyróżnienia:  

- Fabian Szweda kl. III b  

- Krzysztof Nadolski kl. V c  

- Maja Hinz kl.V a  

- Nikodem Szok kl. V a 

- Remigiusz Rekowski kl. II a , 

- Łukasz Szmeiter kl. II a 

 

Klasy VI – VIII  

I miejsce – Zofia Szok kl. VI a 

Wyróżnienia:  

- Julia Niewodowska kl. VIII b   

- Mateusz Mokwa kl.VIII b 

 

Jury postanowiło także nagrodzić uczniów za udział w konkursie: Damiana Strzyżewskiego kl.III b , 

Karolinę Peek kl. IV, Natalię Kostrzewa kl. I b, Pawła Witkowskiego kl. V a i Karolinę Doering kl. III b 

 

Hanna Burczyk i Beata Galikowska 

 

 

 

 

 

Inauguracja 

A działo się – właśnie w piątek  

22 listopada 2019r. nastąpiła Uroczysta Inauguracja 

Publicznego Przedszkola „Zielona Łąka” w Pinczynie. 

Jak sama nazwa wskazuje, przedszkole tego dnia zamieniło się w bajeczną zieloną łąkę: dekoracje, 

wystrój, kolorowe stroje dzieci z motywem kwiatowym, wszystko po to, aby podziękować i umilić czas 

naszym zaproszonym gościom. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt wraz z przewodniczącym Rady naszej gminy, radni, księża, 

przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół, rodzice, budowniczy przedszkola. 

Uroczystość rozpoczęliśmy wierszem i piosenką oraz przemową dyrektor Iwony Loroch,  

która serdecznie powitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zblewo Artur Herold,  

który w swojej przemowie, oprócz powitania i podziękowań podkreślił fakt, że budynek jest piękny  

i nowoczesny na miarę XXI wieku. 

„Zagadkę zadam Ci i powiedz mi, czy wiesz,  

co w piątek w Publicznym Przedszkolu w 

Pinczynie działo się… " 

 



 

 

Po uroczystym przywitaniu nastąpiło poświęcenie przedszkola przez przybyłych na uroczystość 

księży. Po poświęceniu nadeszła pora na część artystyczną uroczystości. Cóż tam się działo…, taniec 

rodziców, taniec nauczycieli, inscenizacja budowy przedszkola w wykonaniu dzieci, film, profesjonalnie 

wykonane układy taneczne przez przedszkolaków, autorskie wiersze z prezentacją nazw grup, piosenki, 

gościnny występ absolwentek przedszkola i wiele innych atrakcji….. Wszystkie występy nagradzane były 

gromkimi brawami. 

Dla pana wójta i pani dyrektor mieliśmy ważne zadanie - przyjęcie naszych przedszkolaków  

w Poczet Honorowych Członków Przedszkola „Zielona Łąka”. Przedszkolacy musieli złożyć przysięgę,  

pani dyrektor jak i pan wójt zgodnie stwierdzili, że są prawdziwymi przedszkolakami i zasłużyli  

na upominek. Pan wójt wręczył prezent każdej grupie, a pani dyrektor kosz z cukierkami. Roześmiane buzie 

przedszkolaków po otrzymaniu prezentów obrazowały największą wdzięczność za piękne przedszkole. 

Jak podczas każdej uroczystości o tym charakterze przyszedł czas na podziękowania. Jako pierwsi 

swoją wdzięczność w postaci pięknych słów kierowanych do pana wójta, pani dyrektor, radnych, 

wykonawców wyrazili rodzice z Rady Rodziców, którzy na koniec zaśpiewali refren z utworu Majki 

Jeżowskiej „Marzenia się spełniają…”. Następnie podziękowania na ręce wykonawców, projektantów, 

władz samorządowych, księży złożyli pani dyrektor i pan wójt wręczając grawertony, statuetki i flower 

boxy. Pani dyrektor i pan wójt wspólnie wymienili się ciepłymi słowami wdzięczności za wsparcie 

i zaangażowanie przy powstawaniu tak pięknej inwestycji. 

Po części artystycznej i podziękowaniach przyszedł czas na świętowanie. Goście zostali zaproszeni 

na poczęstunek i pyszny tort z logo przedszkola „Zielona Łąka”, a dzieci powędrowały do swoich sal  

na prawdziwą kolorową ucztę i świetną zabawę z maskotkami Pandy i Kubusia Puchatka. 

Zebrani goście mogli też zwiedzić cały obiekt, a na przygotowanej wystawie zobaczyć postęp pracy 

od fundamentów po gotowy obiekt przedszkola. 

Dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie, przekazanie prezentów dla naszych 

przedszkolaków, mamy nadzieje, że miło spędziliście czas, a my obiecujemy, że będziemy dbać o nasze 

przedszkole tak, żeby dzieci „rozkwitały” tu, jak prawdziwe kwiatki na łące. Przedszkolacy w części 

artystycznej wyśpiewali słowa piosenki „Czas w przedszkolu szybko mija rozwesela nas, ,,Zielona Łąka" 

jest wspaniała tak, tak, tak ,tak, tak”. 

Myślę, że kto miał okazję przekroczyć próg naszego przedszkola zgodzi się ze słowami piosenki. 

 

M. Dzienniak 
 

 

Wieczór wróżb i wspaniałej zabawy 

 
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię  

św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń  

ta noc miała magiczną moc, można było się dowiedzieć, co czeka nas 

w przyszłości. 28. 11. 2019r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka 

andrzejkowa, na którą przyszło ponad stu uczniów.  

Nie zabrakło zabaw i wróżb andrzejkowych. Uczniowie mogli 

zakupić gofry, watę cukrową, zapiekanki, napoje oraz lodowego 

shake'a. 

Dyskoteka przebiegła w miłej atmosferze. 

 

 

 



 

 

Kiermasz Świąteczny 

 

Jak co roku w naszej szkole 6.12.2019 r. 

odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy.  

Z tej okazji odwiedził nas św. Mikołaj,  

który częstował wszystkich cukierkami.  

W sali gimnastycznej uczniowie 

wszystkich klas przygotowali swoje stoiska  

z artykułami świątecznymi i wyrobami 

kulinarnymi. W tle słychać było piosenki 

świąteczne, które budowały niezwykły klimat. 

Z kolei w kawiarence, która była  

w świetlicy szkolnej, można było zakupić rogaliki, ciastka oraz gorąca czekoladę i kawę.  

Kiermasz, jak co roku, cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszej miejscowości. 

    

Jakub Brzeziński, klasa V c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Zima zaklęta w słowach” 

 

6 grudnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim  

zostały ogłoszone wyniki w Gminnego Konkursu Literackiego „Zima zaklęta w słowach”. Wśród 

nagrodzonych wierszy były również utwory naszych uczniów. 

W kategorii klas IV-VI Nadia Warsińska zajęła II miejsce, natomiast Karolina Peek i Krzysztof Nadolski 

otrzymali wyróżnienia; w kategorii klas VII – VIII Julia Niewodowska zajęła II miejsce, a Seweryn 

Terlikowski – wyróżnienie. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Wiersz Nadii Warsińskiej, która zajęła II miejsce w w/w konkursie. 

 

Pani Zima 
 

Niezwykła Pani się pojawiła. 

W długim płaszczyku puchowym była. 

W dłoni piękny kryształ trzymała. 

Na oknach kwiaty  piękne malowała, 

Gałązki szronem okrywała. 

W zabawie dzieci po nosach szczypała. 

Jaka przekorna jest ta dziewczyna! 

Jak się nazywa? 

Nazywa się zima. 

 

 

 

Gminny Konkurs Recytatorski 

11 grudnia 2019 roku odbył się  

w Zespole Kształcenia i Wychowania  

w Pinczynie Gminny Konkurs Recytatorski  

„W krainie poezji dziecięcej” skierowany  

do uczniów klas I – III z terenu Gminy Zblewo. 

Celem jego była popularyzacja poezji dla dzieci 

oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. 

Tegoroczna tematyka wierszy, scenografia  

oraz występy małych artystów wprowadziły 

wszystkich zebranych w klimat zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. Poziom konkursu był 

bardzo wysoki. Uczestnicy zaprezentowali się 

znakomicie. Wśród laureatów  byli również nasi uczniowie.  

W kategorii klas pierwszych III miejsce  zajęła Maja Saks, w kategorii klas drugich II miejsce – 

Zuzanna Kubik, natomiast w kategorii klas trzecich III miejsce – Damian Strzyżewski. 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! 

 

 


