
                                                                                                                    Słupsk, 8.12.2020 r.                                   

Drodzy koledzy z Okrzei! 

Nazywam się Blanka Polak. Wiem, że się jeszcze nie znamy, dlatego piszę do Was list,                                  

w którym opowiem Wam o mojej szkole i moim mieście - Słupsku.  

Moja szkoła znajduje się przy ulicy Witolda Lutosławskiego i została założona w 1945 

roku. Składa się ona z dwóch budynków, przed którymi jest boisko i placyk zabaw.  

W pierwszym budynku są gabinety oraz inne pomieszczenia, w drugim mieści się dodatkowo 

duża sala gimnastyczna, która jest moim ulubionym miejscem w szkole. Jak się pewnie 

domyślacie, bardzo lubię zajęcia sportowe. W szkole znajdują się też pracownie komputerowe, 

biblioteka i świetlica.  

Do listu dołączam kilka zdjęć ciekawych miejsc w moim mieście.  Na jednym z nich 

widoczny jest ratusz, która zaliczany jest do najpiękniejszych w Polsce. Na pierwszym piętrze 

tego budynku znajduje się głównie gabinet prezydenta miasta. Na drugim piętrze znajduje się 

najbardziej okazała sala posiedzeń nr 211. Na 56-metrową wieżę ratusza prowadzi 180 schodów. 

Na jej szczycie ulokowano taras widokowy, z którego można oglądać między innymi dolinę rzeki 

Słupi.  

Na niektórych budynkach w Słupsku zostały namalowane murale, dotyczące różnych 

tematów.  Na jednym z moich zdjęć widoczny jest mural z ulicy Starzyńskiego, przedstawiający 

scenki rodzajowe z życia miasta.   

Chętnie odwiedzanym miejscem w Słupsku jest wielkoformatowy napis: „I love you 

Słupsk” przy ulicy Wojska Polskiego, który widoczny jest na kolejnym zdjęciu.  Napis ten ma 

wyrażać miłość mieszkańców do miasta.  

Wybrałam też zdjęcie patrona mojej i Waszej szkoły - Henryka Sienkiewicza. Jego 

pomnik znajduje się w Alei Henryka Sienkiewicza. Przedstawia pisarza trzymającego w dłoni 

książkę. Jego aleja jest otoczona drzewami. Znajdują się tam dróżki, a pomiędzy nimi piękne 

okręgi i kwadraty z krzewów i kwiatów. Przy dróżkach znajdują się ławki otoczone zielenią.   

Mam nadzieję, że moim listem zachęciłam Was do odwiedzenia naszej szkoły                                                    

i zwiedzenia Słupska. Czekam z niecierpliwością na list od Was, w którym opowiecie o Waszej 

szkole i Waszym mieście. 

Pozdrawiam 

 Blanka Polak 
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Ratusz miejski Napis I love Słupsk 

Mural przy ul. Starzyńskiego Pomnik Henryka Sienkiewicza 


