Słupsk,07.12.2020r.

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie !
Na imię mam Andrzej i jestem uczniem szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 1
w Słupsku. Piszę ten list, ponieważ chciałbym opowiedzieć o swojej szkole i mieście,
w którym żyję. Dlaczego? Mimo że się nie znamy, łączy nas wspólny patron szkoły. Jest nim
Henryk Sienkiewicz – wybitny polski pisarz.
Pragnę w kilku słowach opowiedzieć Wam o mojej szkole i miejscach, które warto
zobaczyć. Chciałbym, abyście odwiedzili mnie, moich kolegów i wspaniałych nauczycieli.
Na pewno postaramy się być Waszymi przewodnikami i po historii szkoły i miasta Słupska.
Szkoła, do której uczęszczam liczy siedemdziesiąt pięć lat. Istnieje zatem od tysiąc
dziewięćset czterdziestego piątego roku. Mamy osiemnaście klas – od pierwszej do ósmej.
Oprócz inicjatyw ogólnopolskich, w których uczniowie naszej szkoły biorą udział, jesteśmy
organizatorami konkursów plastycznych, historycznych i religijnych. Przede wszystkim
pamiętamy jednak o naszym patronie Henryku Sienkiewiczu i corocznie organizujemy
konkursy z nim związane oraz składamy kwiaty na jego pomniku.
Nasza szkoła pięknie wkomponowuje się w tło miasta, o którym warto opowiedzieć
kilka słów. Zapytacie zapewne, co można tu zobaczyć.
Zamek Książąt Pomorskich to, według mnie, najcudowniejszy obiekt. Wizualnie może
się tak nie wyróżnia, ale wnętrze wypełniają zbiory Muzeum Pomorza Środkowego
z największą kolekcją prac Witkacego. Tam dowiecie się o dynastii panującej na Pomorzu,
ludności rdzennej zamieszkującej te tereny i osadnikach przybyłych po wojnie.
Kościół Świętego Jacka, jako obiekt sakralny z barokowymi organami i podziemiami,
w których znajdują się płyty nagrobne przedstawicieli dynastii Gryfitów i Anny de Croy – to
kolejne miejsce, którego nie można pominąć poznając miasto.
Ważnym miejscem rozwoju kulturalnego Słupska jest Nowy Teatr im. Witkacego.
Odbywają się tam nie tylko spektakle, ale również Festiwal Pianistyki Polskiej i Niemen
Stop, podczas którego każdy może zmierzyć się z utworami Czesława Niemena we własnej
interpretacji. Dla wszystkich miłośników koncertów plenerowych Polska Filharmonia
Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara organizuje koncerty letnie w Parku Waldorffa.
Kochani uczniowie! Zapraszam Was w imieniu swoim, wszystkich uczniów
i nauczycieli naszej szkoły do odwiedzenia nas i zwiedzenia pięknego Słupska.
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