
Odkrywamy Kaszuby… 

 

 W dniach 12-14.06.2017r. gościliśmy w Naszej szkole uczniów z Zespołu 
Szkół w Skorzewie w ramach współpracy jaką nawiązaliśmy w minionym roku 
szkolnym. Przyjechało do nas 22 uczniów, którym towarzyszyły dyrektor 
szkoły – pani Maria Czekaj oraz nauczycielka języka kaszubskiego – pani 
Iwona Makurat. 
     Jednym z głównych założeń wymiany jest integracja uczniów oraz poznanie 
piękna i walorów ziemi kaszubskiej. Dlatego w dniach 20-22.09.2017r. 
uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w rewizycie i udali się w 3-dniową 
wycieczkę do miejscowości Skorzewo -wsi kaszubskiej, położonej w 
województwie pomorskim. Zwiedzić przepiękny region pojechało 21 uczniów z 
dwiema opiekunkami: Panią  Dyrektor Elżbietą Mądrą i wychowawczynią 
klasy 6c, nauczycielką języka angielskiego- Agnieszką Przybylak. 
 
Uczestnicy tej wymiany przygotowali specjalną relację : 
 
DZIEŃ 1: 
„ Długo wyczekiwany dzień naszej wycieczki do Skorzewa rozpoczął się od 
zbiórki. Podróż minęła mi bardzo szybko, podczas wyjazdu mieliśmy dwa 
postoje. Całą drogę przegadałam z przyjaciółmi. Gdy już dojechaliśmy ,to 
zakwaterowaliśmy się w pobliskim hotelu, pokoje były przytulne i czyste. Gdy 
już wszyscy odłożyli swoje bagaże , wyruszyliśmy na obiad. Przy stołówce 
czekały na nas dzieci, które były u nas w  Skórzewie i nie tylko. Już  było po 
przywitaniu, weszliśmy na stołówkę i zajęliśmy miejsca przy stole, jadalnia była 
ładna ( świeżo wyremontowana).Kiedy już zjedliśmy obiad ,to poszliśmy  na 
teren szkoły w Skorzewie i mieliśmy zajęcia integracyjne. Zajęcia te polegały na 
tańczeniu, zabawach sportowych oraz byliśmy podzieleni na grupy, aby się 
lepiej poznać. W grupach mieliśmy różne zadania, np. musieliśmy wymyśleć 
okrzyk, narysować plakat i inne super rzeczy. Po zajęciach integracyjnych 
mieliśmy warsztaty z malowania na kubkach. Na moim kubku napisałam moje 
imię po kaszubsku i namalowałam przepiękny wzór kaszubski. Po zakończeniu 
warsztatów, znowu poszliśmy na stołówkę, tylko tym razem na kolację. 
Najedliśmy się i zaczęło się Planetarium. Planetarium bardzo mi się podobało i 
chciałbym mieć takie w domu, ponieważ to był nadmuchiwany namiot i było w 
nim przyjemnie. Właśnie w tym namiocie pokazywano nam różne ciekawe filmy 



o kosmosie. I tak już się skończył ten super dzień, wszyscy wróciliśmy do 
pokojów i sobie odpoczywaliśmy.” 

Amelia Łuszczewska 6a 
 
DZIEŃ 2: 
„W czwartek rano poszliśmy na śniadanie do remizy strażackiej . Po pysznym 
śniadaniu, kiedy już wszyscy byli najedzeni, wyjechaliśmy do Wdzydz, gdzie 
zwiedzaliśmy skansen i weszliśmy na wieżę widokową. Następnie płynęliśmy 
statkiem po Jeziorze Wdzydzkim. Potraktowaliśmy to jako odpoczynek po 
wchodzeniu na wieżę. Potem wsiedliśmy do autokaru i wróciliśmy na smaczny 
obiad. Po posiłku mieliśmy warsztaty z p. Teresą Preis. Pod jej doświadczonym 
okiem zrobiliśmy pachnące, kolorowe mydełka, które zabraliśmy do domu. O 
godzinie 17:00 udaliśmy się do hali sportowej i uczestniczyliśmy w pokazie 
ratownictwa medycznego. Później graliśmy w „ ręcznikową siatkówkę” – w 
której chodziło o to, aby złapać piłkę w ręcznik. Po meczu poszliśmy się 
przebrać w ciepłe rzeczy. Pojechaliśmy na łąkę koło lasu na ognisko. 
Rozpaliliśmy ogień pod czujnym okiem strażaków. Na ognisku smażyliśmy 
kiełbaski. Kiedy już wszyscy upiekli, każdy mógł dogasić ogień. Wszyscy 
zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do hoteliku, aby położyć się spać. 

 
Marta Andrzejczak 6b 
Liliana Muszyńska 6b 

 
 
Dzień 3: 
Trzeci dzień zaczęliśmy od zjedzenia śniadania. Dzieci ze Skorzewa 
przygotowały nam prowiant, żebyśmy w czasie wycieczki nie byli głodni. 
Następnie wspólnie wsiedliśmy do autokaru i odjechaliśmy… 
 
Dojechaliśmy na basen w Kościerzynie. Każdy tam świetnie się bawił. Była też 
możliwość korzystania ze zjeżdżalni czy pływania w basenie sportowym. Po 
ubraniu się i wysuszeniu włosów podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna z nich 
pojechała do Parowozowni, a druga do Muzeum Ziemi Kościerskiej. 
Dowiedzieliśmy się tam wielu ciekawych rzeczy np. że otwarcie Parowozowni 
odbyło się w 1992r.! 
 
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Nasza wymiana ze Skorzewem 
zakończyła się wspólnym obiadem. Na pożegnanie dostaliśmy pamiątkowe 



skarbonki oraz zrobiliśmy sobie razem zdjęcie. 
 
Mamy nadzieję, że spotkamy się ze Skorzewem w czerwcu.” 

Dominika Jarząbek 6c 
 
 

 
 
 
 
 


