




















 





















Słowa  wiersza „Mała Ojczyzna”, 
rodzimego poety, Jana Sabiniarza 

 
 „To jest nasza  Mała Ojczyzna. 

 Dary przyrody, historii i kultury.... 

 Małą Ojczyznę otrzymuje się w darze 
w dniu swoich urodzin, nie można  

jej kupić  i nie można sprzedać.” 

 
wyznaczają odtąd naszą drogę, 

drogę naszego 
„Borowiaczka” 

w Śliwicach 





























Krylki –gotowane w mundurkach 

kartofle – obrane, gotowane na 

obiad 

wurszta 

balija 

wyro  grapa drapaka 

kuch 





. W naszym 
„Borowiaczku” 

wszyscy - zarówno 
dzieci jak i dorośli  

mają strój 
regionalny, który 

ubieramy w 
ważnych chwilach i 

na wszystkie 
uroczystości 

związane z naszym 
przedszkolnym 

życiem. 









Tradycyjne pieśni i przyśpiewki stanowiły niegdyś podstawową rozrywkę Borowiaków. 

Spotykano się w karczmach i domach, by śpiewać lokalne pieśni i tańczyć do ich melodii. 

Tradycja ta zanikła w XX wieku, wraz z upowszechnieniem się radia i telewizji oraz 

rozwojem współczesnej muzyki rozrywkowej. Do najstarszych znanych pieśni borowiackich 

należą:  „Walcerek tucholski”, „Polka borowiacka” i „Mietlarz”. 







Zwyczajowy rytm praktykowanych przez społeczność obrzędów wyznacza 

bieg życia i cykl pór roku. Rok obrzędowy w Borach zaczynał się od Adwentu, 

który jest czasem postu i wstrzemięźliwości od wszelkich uciech.  

 Kolędowanie 
Pierwszą ludową tradycją, którą Rada 

Pedagogiczna Przedszkola w Śliwicach 

postanowiła w grudniu 1997r. odnowić, 

przypomnieć i podtrzymywać było 

kolędowanie.  

„Od domu do domu, z kolędą, muzyką  

i tańcem, chodzą, ludzi odwiedzają 

dzisiaj przebierance. Jest tu Anioł, 

Herod, Gwiazda Pasterz, Diabeł i Śmierć z 

kosą. Wszyscy roześmianą radość razem 

z Gwiazdą niosą.” 



Wigilia dla rodziców 



Jasełka 



. 

 







  

Pierwszy kiermasz – 1999r.  

Kiermasz w GOK w Śliwicach  



 Borowiackie jadło 



Święto 3 Maja 



 Taki tytuł nosił jeden z przedszkolnych festynów, 

podczas którego szukano kwiatu paproci, 

wykonywano wianki. 

Sobótka 



Dożynki 
Dożynki to etniczne święto Słowian i plemion bałtyckich. 

Początkowo ten ludowy zwyczaj był związany z kultem roślin i 

drzew, a w późniejszym czasie z pierwotnym rolnictwem. 





 



 























 

Kanonizacja 

Jana Pawła 

II 







 

 1. POZNAJEMY ŚWIAT ZMYSŁAMI  

 (2012/13) 

 2. I  Spotkanie Kultur „TOBIE POLSKO CHWAŁA” 

 (2013/14) 

 3. Przedszkolak sprawny fizycznie-wie co je 

„MIĘDZYPRZEDSZKOLNA OLIMPIADA  PRZEDSZKOLAKA” 

 (2014/15) 

 4. „MALII  I  DUZI  ODKRYWCY” (2015/16) 

 

 5. II Spotkanie Kultur „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 

 (2016/17) 

 










































































