
Słupsk, 08. 12. 2020 r. 

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej w Grajewie! 

Chciałabym się Wam przedstawić i opowiedzieć o mojej szkole i moim mieście. Mam 

na imię Maja i chodzę do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku. Szkoła ta ma prawie stuletnią 

tradycję, jest niewielka i mieści się w starym budynku z czerwonej cegły. Panuje w niej 

kameralna, przyjazna atmosfera. Co ważne – szkoła znajduje się w pobliżu pięknego 

słupskiego parku i niedaleko rzeki Słupi, toteż nasze lekcje wychowania fizycznego odbywają 

się czasem właśnie w parku i to jest super! 

W naszej szkole zawsze dużo się dzieje: organizujemy zawody, konkursy  

i wycieczki. Pielęgnujemy tradycje i rocznice. Bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach 

związanych z patronem SP1, którym jest, tak jak u Was, Henryk Sienkiewicz – wielki polski 

powieściopisarz. 

Gdybyście przyjechali kiedyś gościnnie do naszej szkoły koniecznie musielibyście 

zwiedzić Słupsk. To piękne miasto! Założono je około X wieku na bagnistym 

 i podmokłym terenie, dlatego budynki były wznoszone na słupach. Stąd nazwa miasta Słupsk 

nawiązuje do słowa słup.  

W naszym mieście jest wiele ciekawym zabytków i miejsc wartych zobaczenia. Jest tu 

największa kolekcja obrazów Witkacego, która znajduje się Zamku Książąt Pomorskich. Jest 

tu też Muzeum Pomorza Środkowego, Młyn Zamkowy z Galerią, Spichlerz Richtera 

i średniowieczne mury obronne. W centrum miasta stoi piękny ratusz z 1901 r. Niedaleko 

niego jest gotycka Brama Miejska, zabytkowy budynek Biblioteki Miejskiej i Baszta 

Czarownic.  

To ostatnie miejsce jest szczególnie ciekawe. Kiedyś było tam więzienie, w którym 

zamykano  kobiety posądzane o czary. Czarownic już nie ma, ale miasto jest nadal magiczne! 

Ja osobiście bardzo lubię słupskie parki i murale – są naprawdę piękne! W moim mieście 

wyjątkowe jest też to, że tętni życiem. Świetny teatr, filharmonia, duża galeria handlowa  

i ciekawe wydarzenia miejskie sprawiają, że nie można się tu nudzić. Ja na przykład od 

małego lubiłam chodzić z rodzicami na festiwal SALVA, który odbywa się w maju na 

głównej ulicy miasta i nawiązuje do staropolskiej tradycji zapustów, czyli czasu balów, 

maskarad, pochodów i zabaw.  

                   Zapraszam Was serdecznie do mojej szkoły i pięknego miasta Słupska! Mam 

nadzieję, że już niedługo będę mogła pokazać Wam wszystko, o czym piszę. 

Maja  
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