
   
 

   
 

Słupsk, 8.12.2020 

Drodzy Koledzy i Koleżanki! 

Na początku mojego listu chciałabym Was serdecznie pozdrowić i zachęcić  

do odwiedzenia mojego miasta, którym jest Słupsk. Dużymi krokami zbliżają się ferie 

zimowe i jeżeli nie macie żadnych planów to zapraszam, ponieważ moje miasto jest 

naprawdę godne odwiedzenia. Jeżeli pozwolicie to je Wam trochę opiszę.                                                 

Zacznę od szkoły, do której chodzę i którą bardzo lubię. Znajduje się ona przy ulicy 

Lutosławskiego i została założona w 1945 roku. Są w niej dwie pracownie komputerowe, 

biblioteka i dwie sale gimnastyczne – przy ulicy Lutosławskiego i Rybackiej, gdzie znajduje 

się również boisko do piłki siatkowej. W przyszłym roku kalendarzowym nasze szkolne 

podwórko zostanie częściowo zagospodarowane i będziemy mogli wypoczywać wśród 

zieleni, korzystając z leżaczków, ławek i stołowych gier towarzyskich, ponieważ nasza 

szkoła wygrała Budżet Obywatelski. 

Postaram się również pokrótce pisać moje miasto oraz zabytki, które świadczą o jego 

historii. Zachęcam Was do zwiedzenia Zamku Książąt Pomorskich, w którym obecnie 

znajduje się Muzeum Pomorza Środkowego oraz Młyn Zamkowy z Galerią Bursztynową.  

W piwnicach zamkowych otworzono restaurację Anna de Croy, od imienia ostatniej księżnej 

z rodu Gryfitów. W skład kompleksu muzealnego wchodzi także Spichlerz Richtera,  

w którym znajduje się klimatyczna herbaciarnia – a więc gdy zmarzniecie, będziecie mogli 

się tam rozgrzać. Obok znajduje się również Brama Młyńska, która pochodzi z przełomu 

XIV i XV wieku, a wzniesiono ją z czerwonej cegły w stylu gotyckim.  

W samym centrum miasta znajduje się neogotycki Ratusz Miejski z 1901 roku.  

W ratuszu zachowane zostały oryginalne gazowe lampy oświetleniowe, oryginalne tapety  

w gabinecie prezydenta oraz biurko pierwszego burmistrza miasta. Dla zwiedzających 

udostępniona jest wieża widokowa, a po drodze na górę można podziwiać mechanizm 

ratuszowego zegara oraz portrety wszystkich burmistrzów i prezydentów Słupska.                           

Na koniec chcę Wam jeszcze zaprezentować pomnik patrona naszej szkoły, Henryka 

Sienkiewicza. Pomnik ten postawiono w centrum miasta w 1960 roku. Obecnie skwer przy 

alei Sienkiewicza jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście.  

Bardzo lubię moje miasto, dlatego że tu mieszkam i chodzę do szkoły. Mimo, że się 

nie znamy to cieszę się, że mogłam do Was napisać i mam nadzieję, choć trochę zachęcić do 

odwiedzenia mojego, tak ciekawego miasta Słupska. Jeszcze raz pozdrawiam. 

                                                                        Estera z klasy 4          
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 

Pomnik Henryka Sienkiewicza  Muzeum Pomorza Środkowego w Zamku Książąt Pomorskich 

Spichlerz Richtera 


