
Skarszewy wierszem pisane...



Zbiór wierszy o Skarszewach napisanych przez
rodziców, dzieci oraz  nauczycieli z "Tęczowego

Zakątka" w ramach innowacji pedagogicznej
"Przedszkolaczek- Skarszewiaczek"



„Kochane Skarszewy”- Irena Troka
 

Nasze miasto nad rzeką Wietcisą zwie się Skarszewy.
Swoje imię zawdzięcza dziejom Skara i Sewy,

którzy według legendy wybrali to miejsce do zamieszkania,
i które swoim urokiem i pięknem zaprasza do odwiedzania.

 
Atrakcji tu wiele dla każdego człowieka,

jest jezioro Borówno, co swym otoczeniem urzeka.
W Zamku Joannitów mieści się Gminny Ośrodek Kultury, 

gdzie można uczyć się grać na instrumencie, 
śpiewać lub malować skarby kociewskiej natury,

 
Mamy też kościoły, kamienice, rynek i obronne mury,

które nazywane są zabytkami architektury.
 

Dla sportowców i atletów także coś znajdziemy, 
wystarczy, że na zajęcia do Skarszewskiego Centrum Sportu się wybierzemy.

 
Skarszewy to nasze miasto kochane,

przez dzieci i dorosłych bardzo lubiane.
Cieszymy się wszyscy, że tu mieszkamy

i do spacerów po Skarszewach wszystkich zachęcamy.



"Skarszewy"- Roksana Pianta
 

Choć jest ze mnie przedszkolak mały
Opowiem ci wierszyk wspaniały .

O mym mieście ,które w Polsce znane wszędzie .
 

Miasto Skarszewy, a w nim rosną krzewy .
Piękna rzeka Wietcisa tutaj płynie .

Są tu lasy ,pola i jeziora .
Gdy zbliża się na wakacje pora.

 
Ta miejscowość jest tak piękna ,co widać po opisie .

Jak się wiedzie tutaj życie .
Więc zapraszam z mamą ,tatą chcę zobaczyć co ty na to ,

by nie nudzić się w to lato .
 



Magdalena Wejer
 

Skarszewy- przepiękne miasto,
a w nim jakby słońce nigdy nie gasło.

Ludzie chętni do pomocy, 
w dzień i w nocy.

Atrakcji jest w bród,
to miasto to cud !



Arkadiusz Bałachowski
 

Smutek w radość goimy.
Gdy na rozwój Skarszew patrzymy .

 
Parki, fontanny, rynek wszystko to dla naszych rozrywek. 

Skarszewy rozbudzają chęć życia, 
chcemy więcej rzeczy do zdobycia .

 
Miłośnik Skarszew doceni urok miasteczka ,

jest dla nas jak dobra mateczka.



Skarszewy moje miasteczko, 
Małe przytulne gniazdeczko.

Piękniejsze dnia każdego,
Zadziwia to niejednego.

 
Nowe  przedszkole wybudowano

O nas małe dzieci zadbano,
Byśmy sale miały piękniejsze,
Większe i najbezpieczniejsze.

 
Powstała też zupełnie nowa
Piękna, duża hala sportowa.

Rodzice i dzieci z niej korzystają
O swoją kondycję i zdrowie dbają.

 
 

"SKARSZEWY MOJE MIASTECZKO"- 
 Emilia Kozłowska

Ćwiczą, tańczą, biegają
I ciekawe występy tam oglądają.

Obok nowe centrum handlowe
Jak widać na zdjęciu wyjątkowe.

 
Historyczne budowle też podziwiamy
Turystom nasze zabytki zachwalamy
Mury obronne z wieku czternastego

I Zamek Joannitów do tego.
 

Kościoły, kamienice nie tak wiekowe
Po odnowieniu całkiem jak nowe.

Wiele ciekawych miejsc mamy jak wiecie
Szkoda, że nie są znane na całym świecie.

 
 Mogłabym długo opowiadać historie swoje,

Bo kocham Skarszewy miasto moje



"Miasteczko nad rzeczką"
Elżbieta Drahim

 
Leży nad rzeczką

sympatyczne miasteczko.
Rynek zdobią kamienice,

wokół piękne okolice.
Kocham moje miasteczko

położone nad rzeczką.
Bloki nowe, domy stare

i zabytki wspaniałe.
W miasteczku ludzie mili mieszkają

i do zwiedzania wszystkich zapraszają.



"Moje miasteczko"
Elżbieta Drahim

 
Nad rzeczką Wietcisą 
leży małe miasteczko.

To miasteczko jest wspaniałe
w nim się mieszka doskonale.
Jest jezioro, mały ryneczek,

stara fontanna oraz ładne kamienice.
Wszystkim tym się zachwycicie.

Nasze miasteczko ma zabytków wiele
przyjeżdżajcie do nas
mali i duzi przyjaciele.



„Skarszewy moje miasto”  
  Karina Kiedrowska

 
W Skarszewach się urodziłam,

chociaż o tym nie marzyłam.
 

Zabytków mamy niewiele,
lecz piękne są ich stare dzieje.

 
Na rynku fajną fontannę mamy
i czas miło przy niej spędzamy.

 
A gdy na spacer ochotę masz,

nad rzekę Wietcisę piechotą marsz.
 

Dzieci są tu szczęśliwe- 
mają piękny plac zabaw, przedszkole,boisko,

bo to nasze siedlisko.



 
 

Skarszewy, Skarszewy to nasza kraina,
od lat jesteśmy jak jedna rodzina.

 
Zabytków tu mamy co nie miara:

zamek, fontanna, kościoły i tama.
 

Piękne doliny, lasy, jeziora,
na spacer czym prędzej wybrać się pora.
Dzieci w przedszkolu czekają na wiosnę,

wszędzie wokoło twarze radosne.
 

Na boiskach chłopcy za piłką ganiają,
„Wietcisa Skarszewy” 
na koszulkach mają.

Dziewczynki w parku kwiatki zbierają,
później przepiękne wianki zaplatają.

Latem pikniki, kąpiele w jeziorze,
rodziny spędzają czas wolny na dworze.

Wszyscy weseli we wspaniałym
humorze,

Skarszewy są piękne o każdej porze.

„Skarszewy”
Zuzanna Mazur- Czerwonka z mamą



 
 
 

Skarszewy to miasto małe,
ale za to jakie wspaniałe!

700- lecie praw miejskich obchodzi,
z ziemi Joannitów się wywodzi.

Mieszkamy tu, od urodzenia,
a ciągle się coś zmienia,

rynek wyłożony kamieniami,
z zabytkowymi kamienicami,

piękne dwa kościoły,
jeden i drugi z czerwonej cegły

wyłożony.
 
 

Mury obronne też przyciągają uwagę,
z głównej ulicy je widać,

rozświetlone są każdej nocy,
co panoramę Skarszew uroczy.

Mamy wiele do pokazania,
park, jezioro, stadion czy hala,
umilić można czas co niemiara.

Hejnał z tej okazji nadali,
aby ludzie go wyśpiewali,

bo jesteśmy dumni z naszego
miasteczka,

i dobrze nam tu się mieszka.

"Skarszewy..."
Michalina i Sandra Dering



Adam Wendrowski 
 
 

W Skarszewach zawsze słonko świeci.
Wesoło w przedszkolu bawią się dzieci.

Przy fontannie ptaszki śpiewają, 
Do spaceru zachęcają.

Więc z przedszkola wyruszamy - 
do zabawy zapraszamy!



 "Ukochane miasteczko” 
Nadia Starościk

 
Jestem czteroletnią Skarszewianką, 

mojego miasteczka fanką. 
A w Skarszewach mieszkam ja,

moja mamusia, tatuś i brat. 
Nasze miasteczko położone nad rzeczką,

turyści podziwiają i wiele do zwiedzania mają.
Tutaj zawsze jest wesoło,

Mamy dużo imprez wkoło. 
Ta mieścina z tego słynie, 

że przepiękne ma świątynie. 
W wolnej chwili, jeśli masz,
w parku miło spędzaj czas.

Kocham me Skarszewy…. I basta!
Bo nie ma w Polsce lepszego miasta.



„Jestem Skarszewianką”
Wiktoria Olejnik

 
Jestem małą Kociewianką, 

a konkretnie – Skarszewianką. 
Muszę przyznać na początek,

że Skarszewy to piękny zakątek. 
Malownicze krajobrazy, 

można przysiąść też na plaży.
Niejeden zobaczyć należy zabytek,

wielki nasz historyczny dobytek.
Chociaż nie jest to Trójmiasto, 
bardzo kocham moje miasto. 

Mieszka się w nim znakomicie,
w dzień i w nocy, i o świcie!



„Skarszewy”
Natan Brunka

 
Mieszkam w Skarszewach.

Tutaj wszystkie ptaki na drzewach
Ćwierkają, latają wesoło,

A wszyscy bawią się wokoło.
 

Obłoki na niebie wiszą,
Gdy siedzę nad Wietcisą.

Do Borówna blisko mamy,
Więc pływanie kochamy.

 
Piękny Rynek w centrum miasta,
Można zjeść tam pyszne ciasta.

Długo się nie zastanawiaj,
Przybywaj do nas

i innych namawiaj!



W Skarszewach, mym miasteczku,
Życie płynie po troszeczku.

Tak jak rzeka nasza Wietcisa,
 leniwie płynąca,Czas nam umilająca.

 
Rynek zdobią kamienice,

Piękne mają okiennice.
Urząd Miejski każdy widzi,

Wnim Pan Burmistrz – Jacek siedzi.

Przy fontannie, na ławeczkę,
Można przysiąść na chwileczkę.

Tu w sezonie i na scenie spotkasz gwiazdy,
Które znane są wszędzie.

A raz do roku jest hałas i dużo tłoku,
 bo dni Skarszew odbywają się wokół.

Nasze miasto z tego słynie,
że przepiękne ma świątynie.
Jest też Zamek Joannitów, 

w którym dawniej był zakon szpitalników.
Taka właśnie ma mieścina, 

wyjątkowa – bo jedyna.

"Skarszewy"
Tymoteusz Lutka



Jestem Marta i powiem wam wreszcie,
że mieszkam w przepięknym mieście.

 
Skarszewy się nazywają,

i wiele pięknych miejsc u siebie mają.
Jest tu stary rynek
i na nim fontanna,

A niedaleko płynie Wietcisa, 
w której co roku topiona jest

marzanna.
Są tu też kościoły dwa,

I każdy swojego patrona ma.

Są tu Przedszkola Aniołek
 i Tęczowy Zakątek,
Tam każde dziecko 
ma nauki początek.

A jeśli chcesz być w formie wzorowej,
Możesz ćwiczyć w

naszej nowej hali sportowej.
Skarszewy mają też

piękne jezioro,
W letnie miesiące

odwiedza je ludzi sporo.
Ale to moje miasto jest ciekawe,

Idealne na naukę,
zakupy i zabawę.

Marta Buca



Ada  Turzyńska z mamą
 
 

Skarszewy to miasteczko pełne krasy,
Mamy tu piękne jeziora i lasy,

Zamek Joannitów wygląda jak z bajki,
Są tu kościoły, place, parki…

Mury obronne stoją wieki całe,
My Kociewiacy kochamy te

nasze skarby małe!



O mym mieście wierszyk będzie,
które w Polsce znane wszędzie.

Skarszewy, to moja mała kraina,
która w mym sercu się zaczyna.

Miasteczko moje ukochane,
od sześciu lat jest mi znane.

W Skarszewach, w uroczej mieścinie,
życie płynie jak w dolinie.

Zabytków mamy tutaj wiele,
stare są skarszewskie dzieje.

Wśród murów obronnych miasta,
mieszka kucharz, murarz i ciastkarz.

A na wzgórzu zamek stoi,
nasz ryneczek pięknie stroi.
Jest też park pełen zieleni,

gdzie chadzam każdej niedzieli.
Tu Wietcisa, rzeka płynie,

i z Kościółka 24 godziny słynie.
Gościliśmy tu

nawet Józefa Wybickiego,
autora Hymnu Polskiego!

Skarszewy to moje miasto,
kocham je nawet, gdy

światła zgasną.
700- lecie Skarszew mamy,

i już teraz na obchody zapraszamy!

Moje miasto ukochane
Dominik Starościk



Igor Szczodrowski
 

Skarszewy, Skarszewy piękna okolica
Wiele w niej zabytków

co drugi dom to kamienica
Zamek Joannitów,

mury obronne, dwa kościoły
Moi dziadkowie, moi rodzice
 i ja będę chodził tu do szkoły.

Miasteczko to troszkę małe
lecz potrafi skraść serce całe.



Malwina i Dawid Miotke
 

Jestem Skarszewiakiem,
małym Kociewiakiem.

W Skarszewach mieszkam od urodzenia
i mam o nich trochę do powiedzenia.

Skar i Sewa kiedyś tu żyli
i moje miasto od podstaw stworzyli.

Rzeka Wietcisa przez Skarszewy płynie,
z Zamku Joannitów moje miasto słynie.

Znajdują się tu zabytkowe kościoły,
do których chodzą same anioły.

Nawet muzeum i jezioro Borówno tu mamy,
do zwiedzania Skarszew wszystkich zachęcamy.



 

Skarszewy
 

Agnieszka Reikowska
Anna Reikowska

 
Na kociewskiej ziemi osadzone,

Wśród pomorskich miast rozsławione.
Jest urocze i malownicze miasteczko,
Nad którym często świeci słoneczko.

Tu piękne lasy, jezioro, zabytki,
Tworzą krajobraz ciekawy- niebrzydki.
Z oddali słychać ptaszków przyśpiewy,

Tym wyjątkowym miejscem są Skarszewy.



Skarszewy
Maja Bydłoń

 
Skarszewy moje miasto, choć niewielkie ale piękne.
Przez ponad siedem stuleci historię swoją toczyły.

Zabytków jest niewiele, ale piękne są ich stare dzieje,
Mamy Zamek Joannitów, dwa kościoły i mury obronne,

Wokół miasta rzeka płynie, co przed laty młyny napędzała,
Wokół rynku są sklepiki, 

A przy fontannie na
ławeczce, można odpocząć na chwileczkę,

I jezioro także mamy, w którym chętnie się pluskamy
Więc zapraszam wszystkich was, moje miasto poznać czas.



Zosia Malinowska
 

Skarszewy to moje miasto ukochane,
tutaj żyje się wspaniale.

Rynek zdobią kamienice,
piękne mają okiennice.

Przy fontannie, na ławeczkę
można przysiąść na chwileczkę.

A w wakacje jest wesoło,
można jechać nad jezioro.

Wszyscy o tym już gadamy,
na sobótki zapraszamy.
Będą tańce, harce, bale

Wybawimy się wspaniale.
A na koniec dziękujemy,

że w Skarszewach żyć możemy.



„Skarszewy”
Zuzanna Bojanowska

 
Jest takie miasto schoneck dawniej zwane,

tu prawa miejskie 700 lat temu zostały nadane.
Rzeka Wietcisa sobie tutaj płynie
i wspomina legendy o tej dolinie.

Jak to Joannici zamek zbudowali,
Który im potem Krzyżacy odebrali.

Co widział mur obronny, 
Którego fragment pozostał

Oraz jak kościół w 24 godziny powstał.



Skarszewy
Bianka Połłum

 
Skarszewy to małe, piękne miasteczko

W przedszkolu przedszkolaki są grzeczne.
W środku naszego miasta jest mały ryneczek.
W środku rynku znajduje się piękna fontanna, 

z której leci piękna błyszcząca woda.
Słońce jasno świeci.



„Skarszewy” 
Aleksander Plutowski

 
Do przedszkola odwozi mnie tata miasteczka ulicami,

A tam już w progu czeka nasza uśmiechnięta pani.
Zajmuje się dziećmi i chucha i dmucha,

A wszyscy radośnie śmieją się od ucha do ucha.
 

Z dziadkiem idę na plac zabaw powoli, bo by mnie dogonił.
Trzymam go mocno za rękę i wiem, że mnie ochroni.

Wszystko mnie zachwyca
Nawet w piłkę kopanie, huśtawki i piaskownica.

 
Mamy w Skarszewach sklepy, restauracje i szkoły.

Widać też z daleka z wysokimi wieżami kościoły.
Ścieżką rowerową jadę nad jezioro aż wiatr włosy rozwiewa.

Wiem na pewno, że najmilej i najpiękniej jest w …
Naszych Skarszewach 



Skarszewy moje miasto
Szymon Makowski

 
Skarszewy to małe miasto,

lecz nam nie jest tu wcale ciasno.
Są rozrywki tutaj modne,

w Skarszewskim Centrum Sportu dogodne.
Choć basenu jeszcze nie ma,

to nad Borówno sporo się z nas,
co niedzielę wybiera.

Skarszewy to miasto niezwykłe
i na pewno z mapy nigdy nie zniknie.



Maja Szczodrowska
 

Skarszewy- miasto to niewielkie
lecz zakątki ładne skrywa.

Do kościołów i przy fontannie
turystów z Borówna latem przybywa.

Borówno to pobliskie jezioro, 
które uroków dodaje sporo.

Rzeka Wietcisa środkiem miasta płynie
Zamek Joannitów i mury obronne

można zwiedzić w tej krainie.



Chcecie bajki, oto bajka.
A w tej bajce treść jest taka,
Że opowiem wam o losach 

Prawdziwego przedszkolaka.
 

Tu w Skarszewach jest przedszkole,
Dzieci chętnie siedzą w kole,

Na zajęciach dyskutują,
O szczegóły dopytują.

 
Różne sporty uprawiają,

Ćwiczą skłony i podskoki,
W lewo, w prawo, w tył, do przodu,

Bardzo chętnie liczą kroki.
 

Tu przyjaźnie nawiązują 
Koleżanki i koledzy.

Na zabawie czas im mija
Bo bezcenna każda chwila.

Na spacery chodzą w deszczu,
By przebywać na powietrzu.

I zachwycać się przyrodą
Słońcem, wiatrem,ziemią wodą...

 
Dzieci małe, średnie, duże
Bardzo lubią też podróże.
Na wycieczki wyruszają

I w ten sposób świat poznają.
 

I tak rosną silne, zdrowe,
Uśmiechnięte i radosne.

Od maluszka do starszaka
Przedszkolaka dola taka.

 
Tu- opowieść moją skończę,

Bo bajkowy tracę wątek.
A to miejsce? Wszyscy wiemy-
TO TĘCZOWY JEST ZAKĄTEK!

Losy przedszkolaka- Bożena Niemczyk



Wiersz o Skarszewach
Andrzej Borcowski

 
Ach Skarszewy, piękne miasto,
Nie Warszawa, nie Trójmiasto!

Tu Wybicki praktykował,
nasze miasto adorował.

 
Nie ma tu pałacu kultury

stoją za to obronne mury.
Jest też kościół dwadzieścia cztery,

centrum sportu, trenażery.
 

Rzeka Wietcisa tu również płynie
Wspomnieć trzeba też o starym młynie.

Stoi piękny Zamek Joannitów,
pełen ciekawych historii i mitów.

 
ZATEM GOŚCI ZAPRASZAMY

BRAMY MIASTA OTWIERAMY!




