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 W tym roku nasza Szkoła obchodzi trzy ważne, „okrągłe” 

rocznice: piętnastolecie swego istnienia, dziesięciolecie nadania 

placówce imienia Gryfitów oraz pięciolecie przyjęcia przez Szkołę 

sztandaru. Jest to doskonała okazja, aby przypomnieć dzieje naszej 

Piątki.  
 Szkołę naszą do życia powołała uchwała Rady Miejskiej z dnia 

30 grudnia 1998 roku. Inicjatorem 

powstania naszej podstawówki był 

ówczesny prezydent Słupska pan 

Jerzy Mazurek. Budynek 

pierwszego segmentu wzniesiono 

zaledwie w dwa miesiące, rzec  

by się chciało tytanicznym 

wysiłkiem, wg projektu Elżbiety 

Andrzejewskiej i Haliny Ryl. 

Pierwszy w dziejach naszej szkoły 

dzwonek zabrzmiał we wrześniu 

1999 r. Wówczas próg Piątki  przekroczyło 402 dzieciaków. W roku 

2000 otwarto nowe sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę 

i gabinety terapeutyczne. Ukończono także budowę segmentu 

sportowego. 

 W 2005 roku szkoła święciła swój 5 

jubileusz. Sięgnęliśmy wówczas do świata 

wartości małej ojczyzny i szkole naszej 

nadaliśmy imię Gryfitów – pomorskich 

książąt. Na tę okoliczność powstał hymn 

szkoły. Słowa pieśni napisał Jerzy 

Dąbrowa-Januszewski – słupski 

dziennikarz i poeta.  

Kolejnym przełomowym i uroczystym 

momentem w dziejach naszej szkoły było przyjęcie sztandaru w dniu 



29 maja 2009r., kiedy to urząd prezydenta słupskiego grodu 

piastował wciąż nam panujący pan Maciej Kobyliński, zaś Pomorskim 

Kuratorem Oświaty był pan 

Zdzisław Szudrowicz.  

  Sztandar wraz  

z niezbędnymi utensyliami 

został wykonany przez siostry 

Klaryski Wieczystej Adoracji, 

a poświęcony przez 

wieloletniego duszpasterza  

i przyjaciela Szkoły 

wielebnego Antoniego Tofila, 

za zgodą Jego Ekscelencji 

księdza o biskupa Edwarda 

Dajczaka. 29 maja 2009 r. uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy 

ślubowali na sztandar Piątki tymi oto słowami:   
My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gryfitów w Słupsku 
ślubujemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną 
nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Ślubujemy dbać o dobre imię 
szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców oraz solidnie wypełniać 
obowiązki ucznia.  Ślubujemy godnie reprezentować swoją szkołę 
wszystkimi swoimi umiejętnościami. 
 Na okoliczność tegorocznego święta naszej szkoły zostało 

przygotowane niecodzienne widowisko - 

rekonstrukcja historyczna, łącząca elementy teatru, 

walk rycerskich i średniowiecznej biesiady. Powstała 

ona we współpracy Bractwa Rycerskiego Ziemi 

Słupskiej oraz uczniów i nauczycieli Piątki. 
Pomysłodawczynią oraz reżyserem tego  niezwykłego 

wydarzenia jest nasza nauczycielka historii pani 

Jola Walewska. Z pewnością przed nami wiele niezapomnianych 

wrażeń ! 
 Redakcja 

 
 
 



 
 
Nauczycielka historii, reżyser teatralny, przewodniczka  po świecie 
teatru dla wszystkich uczniów- amatorów Melpomeny. Teraz 
reżyseruje wielką galę na okoliczność obchodów piętnastolecia  
Szkoły im. Gryfitów. W tym wywiadzie chcemy przybliżyć naszym 
Czytelnikom osobę pani Jolanty Walewskiej. 
 
Gazetka Piątak: Za co kocha pani teatr? 

Pani Walewska: Za wszystko. 

GP: Jakie ma Pani osiągnięcia  związane z teatrem? 

PW: Czasu nam zabraknie, aby zrelacjonować je wszystkie! Mamy sukcesy 

ogólnopolskie, międzynarodowe i inne. Z moimi grupami teatralnymi jeździłam  

po całej Europie, występowaliśmy m.in. we Francji, w Niemczech, w Anglii,  

na Litwie. Prowadziłam tam również warsztaty teatralne. 

GP: Dlaczego zatem uczy Pani w szkole, a nie jest reżyserem? 

PW:  Ależ jestem reżyserem!  

GP: Ale takim profesjonalnym, który zajmuje się wyłącznie się 

reżyserowaniem? 

PW: Ponieważ nie interesuje mnie teatr instytucjonalny, tylko teatr 

alternatywny, tzn. taki teatr, który  nie jest  instytucją,  inaczej niezawodowy, 

lecz ten  nurt teatralny obok. To po pierwsze, a po drugie-  lubię uczyć w szkole! 

GP: Skąd Pani zamiłowanie do historii? Jakie jest właściwie Pani 

wykształcenie? 

PW: Jestem z wykształcenia historykiem, tj.  magistrem historii. Ale mam też 

drugi zawód, ponieważ odbyłam studia  dodatkowe o specjalności  teatralnej.  

A historia to, jak pewnie słyszeliście, nauczycielka życia, a ja zawsze byłam jej 

ciekawa. 

GP: Skąd wziął się pomysł na przedstawienie o Gryfitach? 

PW: Z konieczności -  czekają nas w końcu obchody piętnastolecia szkoły. 

GP: Dlaczego w przedstawieniu biorą udział nauczyciele? Zazwyczaj  

w uroczystościach szkolnych występują uczniowie? 

PW: W przygotowywanym przeze mnie spektaklu uczestniczą zarówno 

nauczyciele, jak i uczniowie. Między innymi zagrają w nim chłopcy z  klasy 6B. Nie 



mogę Wam jednak na razie nic więcej powiedzieć, ponieważ ten spektakl będzie 

niespodzianką dla naszych uczniów i ich rodziców.   

GP: Jednak w głównych rolach obsadziła Pani nauczycieli? 

PW: Rzeczywiście, po raz pierwszy występ jest przygotowywany z takim 

rozmachem.  Zostało zaangażowanych bardzo wielu ludzi – zarówno dorosłych  

tj. nauczycieli, rycerzy z bractwa,  ale również uczniów. Uważam, że to świetny 

pomysł, nigdy w  czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy! Ja kocham wyzwania  

i lubię, jak się coś dzieje nowego! 

GP: Lepiej pracuje się Pani z dorosłymi czy z  dziećmi przy spektaklach? 

PW: Z dziećmi …. (śmiech),   naprawdę.... Dorośli w teatrze są przecież jak dzieci!  

GP: Wiemy, że patronami szkoły są Gryfici, ale dlaczego? Czy zechce nam 

Pani przekazać jakieś ciekawostki o patronie? 

PW:  Nie zechcę, bowiem ciekawostki o patronie w ilościach hurtowych możecie 

znaleźć w bibliotece szkolnej.  Przez piętnaście lat panie z biblioteki zbierały 

różne materiały dotyczące rodu Gryfitów, my, historycy, również dostarczaliśmy 

tam różne ciekawe zbiory. Dlatego uważam, że jeśli interesują uczniów  historie 

z Gryfitami związane, zawsze mogą sięgnąć do źródeł. Nie idźmy na łatwiznę... 

Bardzo dużo ciekawostek znajduje się też  w Muzeum Pomorza. Środkowego, 

mieszczącego się, jak wiecie, w Zamku Książąt Pomorskich. Osobiście uważam, że 

przyjęcie przez naszą szkołę imienia Gryfitów było świetny pomysłem, gdyż  

w Słupsku mamy zamek Gryfitów, a przez setki lat rządziła na Pomorzu dynastia 

tego imienia. Żadna szkoła nie przybrała wcześniej tej nazwy, więc to był 

najwyższy czas, żebyśmy uhonorowali naszych regionalnych książąt.   

GP: Jaki ma Pani zatem  pomysł na uczczenie uroczystości obchodów  

15-lecia powstania szkoły? 

PW: Czuję się teraz zmuszona uchylić Wam kulisy uroczystości....Zapraszamy 

licznych, ważnych gości- słupskich włodarzy. Następuje krótkie powitanie. 

Następnie zostanie przedstawiona multimedialnie skrócona historia szkoły. W sali 

znajdzie się ogromny stół biesiadny, pusty na początku.  Potem, przez tak zwane 

końskie wejście, czyli wejście od parkingu, wjeżdża na koniu Bogusław V, za nim 

idą damy dworu, rycerze, zasiadają oni do stołu biesiadnego, rozgrywa się bardzo 

piękna historia porwania Bogusława V.  Wszyscy, którzy pierwotnie przeżywają 

jego porwanie, następnie śpiewają, tańczą, cieszą się z jego uwolnienia.  

Na  koniec jest wielka biesiada- jedna  dla gości na sali, a druga dla dzieci w holu. 

Wszyscy biesiadujemy, taki właśnie jest plan. Świetny plan! Świetna impreza - 

wszyscy się będą dobrze bawić. 

GP: Czy pamięta Pani, jak wyglądała szkoła, gdy przyjmowano do niej 

pierwszych uczniów? 

PW: Tak,  nie było sali gimnastycznej, wyobraźcie sobie, chyba dopiero dwa lata 

albo rok po oddaniu szkoły, dobudowano salę gimnastyczną. Bardzo dużo się nie 

zmieniło. Szkoła była taka PIĘKNA jak jest dzisiaj. Może nieco świeższa, bo 



drobne zniszczenia są -na przykład działały w toaletach fotokomórki, dzisiaj już 

nie działają,  podobno...  

GP: Z których osiągnięć w swojej pracy twórczej jest Pani szczególnie 

dumna? 

PW: Ja jestem dumna ze wszystkich moich osiągnięć, ponieważ przez te 15 lat, 

odkąd  prowadzę szkolne grupy teatralne, mogą one się nazywać tak samo jak 

poprzednie, bo to jest Forma . Jest to osiem osób, czyli grupa warsztatowa. 

Składy oczywiście się zmieniały przez te lata. Pierwsza Forma to  teraz dorośli 

ludzie, a obecna to  gimnazjaliści, których Wy dobrze znacie. Nie mogę mówić, że 

któreś wygrane były lepsze, a któreś gorsze. Wszystkie były świetne, były 

efektem żmudnej i wytężonej pracy, i dlatego jestem z nich dumna. 

GP: Jak się zostaje reżyserem? Czy tego można się nauczyć? 

 PW: Dwie rzeczy: po pierwsze trzeba mieć do tego dar od Boga lub od natury,  

w zależności od tego, kto w co wierzy.  A po drugie trzeba skończyć studia 

reżyserskie, ale powtórzę tu słowa jednego z moich profesorów Akademii 

Teatralnej: ,, Reżyserem się bywa, a nie jest”. To nie jest zawód, który polega  

na tym, że cały czas robi się świetne rzeczy. Raz ma się interesujące spektakle, 

bo się posiada niesamowity pomysł, innym  razem się wizji nie posiada i wtedy 

spektakle wychodzą gorsze, a lepiej ich wtedy w ogóle nie robić.  

GP: A czy skończyła pani takie studia reżyserskie? 

PW:  Ukończyłam Akademię Teatralną w Warszawie. Sądzę zatem, że jestem 

przygotowana do pracy reżysera. A Wy jak sądzicie...? 

GP: My również uważamy, że jest Pani profesjonalistką. Dziękujemy bardzo za tę 

rozmowę. 

PW: Ja również dziękuję. 
 

 

Wywiad przygotowali 
uczniowie z klasy 6B: 

Zuzanna Rejment 
Tymoteusz Burak 

Dominik Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

W tym roku  w naszej szkole 2 czerwca ogłoszono Dniem  

z Patronem. O godz. 12.40 w hali sportowej odbył się apel, na którym 

zebrali się wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.  

 Podczas apelu podsumowano wyniki konkursów 

przeprowadzonych w maju b.r., a dotyczących naszego patrona – 

Gryfitów. Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody. 

 W konkursie na album o Gryfitach doceniono osiem prac. 

Nagrody otrzymali: Mikołaj Bednarek, Justyna Szmigiel, Magdalena 

Hyła, Natalia Janiak, Szymon Kuczkowski, Julia Michałowska, Maciej 

Powarzyński, Kacper Wolski. Ponadto wyróżniono kroniki: Julii Bzdek, 

Malwiny Orłowskiej, Zuzi Maj, Aleksandry Udzińskiej, Jakuba 

Stachowicza, Mikołaja Różańskiego, Jakuba Drywy, Oskara 

Szumskiego. 

 Z kolei w konkursie na sztandary Gryfitów nagrodzono klasy:4b, 

4c oraz 5e. Doceniono również wykonane przez uczniów kąciki o 

patronie, które pojawiły się w salach lekcyjnych. W kategorii klas 

młodszych I m. przyznano klasom 3c i 3e (sala B4), II – dzieciakom z 

klas 1c i 2c (sala A4), zaś III m. – klasie 2b (sala A6). W klasach 

starszych na Im. uplasowały się klasy 5b i 5c (sala C9), na II m. – 

klasa 6b (B14), zaś na III – klasa 6d (sala C17). 

 Przedstawiono również laureatów X szkolnego konkursu 

plastycznego „Jeden dzień z życia Gryfitów”. A okazali się nimi: 

Marta Matecka, Nikola Giemza, Wiktoria Stolc, Hania Nosal, Nikola 

Krywuć (w kategorii wiekowej 7-10 lat) oraz Miłosz Kaliszewski, 

Justyna Szmigiel, Maciek Korzeniowski, Julia Mielczarek, Alicja 

Rosińska (w kategorii: 11-13 lat). 

 Rozstrzygnięto także konkurs literacki dla uczniów klas 

starszych na baśń lub legendę o Gryfitach. Na I m. uplasowali się ex 

aequo: Martyna Kwiatkowska oraz Michał Buchar. II m. zajęła 

Patrycja Kucharska, zaś III – Aleksandra Dąbrowska. 



 Podczas apelu uczniowie przebrani w tym dniu za członków rodu 

Gryfitów oraz ich dworzan i rycerze mieli okazję zaprezentować 

swoje stroje. Za najciekawsze i zgodne z realiami historycznymi 

uznano przebrania Julity Czerwińskiej oraz Tymona Fołtyna. Warto 

dodać, że jury oceniało nie tylko strój, ale także sposób prezentacji – 

poruszanie się, gesty, mimikę twarzy. 

 Na zakończenie uczennice klas starszych wykonały 

średniowieczny taniec, a cała brać uczniowska zaśpiewała pieśń 

„Bawmy się, tańczmy”, która powstała specjalnie na okoliczność 

święta naszej szkoły. 
 Martyna Chytry, Agata Dobrzyniewicz,  Zuzia Rejment z kl.6b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

W związku z  jubileuszem nadania naszej 

szkole imienia Gryfitów postanowiliśmy 

przeprowadzić sondę  wśród uczniów klas IV-VI, 

by sprawdzić, jaką posiadają oni wiedzę na temat 

rodu, który przed dziesięcioma laty uczyniliśmy 

naszym patronem. W ankiecie wzięło udział 50 

osób. 

Najpierw poprosiliśmy ankietowanych  

o wskazanie imion co najmniej dwóch 

przedstawicieli dynastii Gryfitów. 36 uczniów, czyli 

72% respondentów,  bez problemu poradziło sobie z tym zadaniem. 

Następnie zadaliśmy pytanie: Kto był założycielem rodu 
Gryfitów? Pytanie to okazało się dla naszych uczniów błahostką. 

Poprawnej odpowiedzi udzieliło 43 uczniów, a więc 86% 

ankietowanych. Jedynie siedmioro nie pamiętało, że za protoplastę 

dynastii spod znaku gryfa uważa się Warcisława I.  

Zapytaliśmy również, jakie imię najczęściej nadawano męskim 

przedstawicielom rodu. To zadanie sprawiło naszym uczniom trudność. 

Jedynie 14% ankietowanych wskazało właściwą odpowiedź, czyli 

podało imię: Bogusław. 

Nasi uczniowie najlepiej odpowiedzieli na pytanie: Jaki mityczny 
stwór widnieje w herbie Gryfitów. Wszyscy, co było do przewidzenia,  

wskazali gryfa. 

Naszym zdaniem ankietowani uczniowie spisali się całkiem 

dobrze. Wykazali się wiedzą na temat patrona szkoły, którą, mamy 

nadzieję, będą jeszcze poszerzać. Historia Gryfitów jest bowiem 

fascynująca, a pamiątki po panującej niegdyś na Pomorzu dynastii 

stanowią część naszego dziedzictwa.  
 

 Michał Buchar i Karol Jaremczak z kl. 6b 

 



 
    Gryfici to dynastia książąt, którzy władali 

Pomorzem Zachodnim na przestrzeni kilku 

wieków – od XII do XVII stulecia. 

Nazwa rodu wzięła się od mitycznej 

hybrydy – gryfa, który w herbie tejże 

rodziny pojawił się ok. 1214 roku. 

Według legendy przodek szlachty 

pomorskiej podczas polowania ujrzał  

samicę gryfa, która dzielnie walczyła 

o życie swego potomstwa. Książę, 

którego imienia nikt dzisiaj nie pamięta, 

docenił dzielność tego niezwykłego 

zwierzęcia i postanowił umieścić jego 

wizerunek w herbie swego rodu. Od tej pory ród 

jego przyjął miano Gryfici. 

 Skoro Gryfici władali Pomorzem Zachodnim, nic więc dziwnego, 

że w herbie naszego miasta widnieje gryf. Ma on dziób złoty i złote 

pazury. Dumnie wyłania się znad trzech błękitnych fal, 

symbolizujących rzekę Słupię. Jego ciało pokrywają czerwone pióra.  
 

 
Za protoplastę rodu Gryfitów uważa się Warcisława I. Ten 

pomorski kniaź, czyli książę,  urodził się ok. 1091r.   

W bitwie pod Niekładzem Warcisław oraz 

Świętopełk zostali pokonani przez Bolesława III 

Krzywoustego, któremu założyciel rodu Gryfitów 

złożył hołd i został jego lennikiem. Zobowiązał się 

płacić roczny trybut, czyli daninę, w wysokości 

500 grzywien (ówczesna jednostka wagi –  

z 1 grzywny srebra można było wybić ok. 60 monet) 



oraz przeprowadzić chrystianizację swych ziem. Warcisław przyczynił 

się zatem do chrystianizacji Pomorza. Książę zmarł w 1135r. – 

prawdopodobnie został zamordowany. Jedna z wersji mówi, że zabito 

go podczas polowania, kiedy drzemał pod drzewem. Książę ponoć się 

przebudził i zdążył jeszcze wyrwać szczękę napastnikowi. 

Po śmierci Warcisława I na pomorskim 

stolcu, czyli tronie,  zasiadł jego brat 

Racibor I. Książę organizował 

pirackie wyprawy do Skandynawii, 

np. w 1136r. zrabował  

norweskie miasto Konungahelę.   

Wg ówczesnych źródeł flota 

pomorska liczyła ok. 650 -750 

okrętów. Na pokładzie każdego 

płynęło 44 wojów oraz 2 konie. Nie bez 

powodu zwano więc Racibora królem morskim. Jednocześnie książę 

był krzewicielem chrześcijaństwa. Za jego panowania wznoszono na 

Pomorzu kościoły i klasztory.  

Po śmierci Racibora I władzę nad Pomorzem przejęli jego 

bratankowie, czyli synowie Warcisława I. Byli to: Bogusław I 

oraz Kazimierz I. W 1180r. Kazimierz zmarł  

i wówczas Bogusław stał się jedynym władcą 

pomorskiej ziemi. Książę dokonał zbliżenia rodu 

Gryfitów z dynastią Piastów wielkopolskich, gdyż 

jeden z jego synów poślubił córkę Mieszka III 

Starego – Salomeę. On sam, gdy owdowiał, pojął za 

żonę młodszą córkę Mieszka – Anastazję.  

Bogusław I osierocił dwóch synów: Bogusława II 

oraz Kazimierza II. Do czasu uzyskania przez książąt pełnoletniości 

władzę sprawowała ich matka Anastazja, z rodu Piastów. Bracia 

zacieśnili kontakty z władcami Polski oraz Danii. Obaj książęta zeszli 

z tego świata w jednym roku– 1220.  Młodszy – Kazimierz wziął udział 

w wyprawie do Ziemi Świętej, aby walczyć o wyzwolenie Grobu 

Chrystusa z rąk Turków. Walczył dzielnie i sławą się okrył, niestety,  

w wyniku odniesionych ran, zmarł w drodze powrotnej. 



 
Nie sposób opowiedzieć o wszystkich członkach dynastii 

Gryfitów. Warto jednak pamiętać o wskazanych poniżej postaciach. 

Barnim I był synem Kazimierza II i księżnej 

Mirosławy. Żył w latach 1210 – 1278. Książę 

Barnim I uchodził  za jednego  

z najpracowitszych przedstawicieli rodu 

Gryfitów. Około 30 miejscowościom nadał 

prawa miejskie. Był fundatorem wielu 

klasztorów i podejmował działania mające  

na celu jednoczenie ziem pomorskich. Przyczynił 

się do rozwoju handlu, zwłaszcza morskiego.  

Bogusław V ur. się ok. 1318r. Był synem Warcisława IV oraz 

księżnej Elżbiety z rodu Piastów. Książę wykupił w 1341r. za 6000 

grzywien ziemię słupską z rąk Zakonu Krzyżackiego.  Ponadto zawarł 

przymierze, głównie w celu przeciwstawienia się 

Krzyżakom,  z królem Polski Kazimierzem 

Wielkim. Poślubił jego córkę Elżbietę.  

Za panowania Bogusława V słupszczanie 

uzyskali prawo bicia własnej monety. Jego 

dziećmi byli m.in. Kaźko Słupski oraz 

Elżbieta Pomorska. Ponoć córka księcia 

odznaczała się nie tylko urodą, ale też 

niebywałą siłą.  Mówiono, że dziewczyna 

łamała podkowy i gołymi rękoma rozrywała 

kolczugi.  

Kazimierz IV, zwany Kaźkiem Słupskim, to syn 

Bogusława V i Elżbiety Kazimierzówny, córki króla Polski Kazimierza 

Wielkiego. Żył w latach 1351-1377. Był ulubionym wnukiem Kazimierza 

Wielkiego. Wiadomo, że został przez niego usynowiony. Zgodnie  

z wolą króla Polski, swego dziadka, miał być koronowany na władcę 

Polski po śmierci Ludwika Węgierskiego. Niestety, Kaźko nie doczekał 

się koronacji na króla Polski. Zginął podczas szturmu na twierdzę  



w Złotoryi, pod Toruniem. Kto wie, jakby się potoczyły losy Polski, 

gdyby Kaźko Słupski został władcą naszego kraju?  

Niezwykle barwną postacią spod znaku gryfa był Eryk Pomorski, 

żyjący w latach 1382-1459, siostrzeniec królowej Danii Małgorzaty.  

Książę został usynowiony przez ciotkę  

i koronowany na władcę Danii,  

a niedługo potem na króla całej Skandynawii. 

Niestety Eryka detronizowano. Wówczas  

został on … korsarzem, czyli piratem!  

W 1449r. porzucił pirackie życie i objął 

władzę w Księstwie Słupskim, po zmarłym 

Bogusławie IX. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie 

ów król-książę ukrył swe pirackie skarby. 

Bogusław X żył w latach 1454-1523. 

Urodzonemu w Słupsku księciu nadano 

przydomek Wielki, gdyż dał się poznać jako mądry 

oraz dojrzały polityk. Przede wszystkim książę zjednoczył księstwa 

pomorskie i ożywił handel. Poślubił Annę Jagiellonkę, dzięki czemu 

zacieśnił związki z władcami Polski. Bogusław przeprowadził m.in.  

reformę skarbu i administracji. 

Książę Bogusław XIV, syn Bogusława XIII oraz księżniczki 

Klary, żył w latach 1580-1637. W 1622 roku  ofiarował swej 

siostrze Annie i jej synowi Ernestowi de Croy wieś 

Smołdzino, a później swoją słupską siedzibę oraz lasy 

wokół góry Rowokół. W 1623 r. książę ogłosił się 

biskupem kamieńskim. Bogusław XIV rządził 

Pomorzem w niespokojnych czasach – w okresie 

wojny trzydziestoletniej. Mimo prób zachowania 

neutralności Pomorze stało się areną walki między 

Szwedami a Brandenburczykami.  Książę był ostatnim 

męskim członkiem rodu Gryfitów. 
 
Artykuł powstał w oparciu o materiały zgromadzone przez uczniów klas 5b i 6b. 

 

 



 
Jak doskonale wiecie, dynastia Gryfitów władała Pomorzem 
Zachodnim przez pięć wieków. W tym czasie członkowie tego rodu 
ufundowali wiele kościołów, klasztorów i wznieśli niejeden zamek.  
W tym artykule chcielibyśmy Was zachęcić do zgłębiania tajemnic 
pomorskich zamków wybudowanych lub przebudowanych z inicjatywy 
książąt spod znaku gryfa. 
 

Zamek w Bytowie 
Kiedy Bogusław V z pomocą rycerstwa i słupszczan wykupił Słupsk  

z rąk Zakonu Krzyżackiego, 

Krzyżacy zmuszeni byli opuścić 

nasze miasto. Przenieśli 

wówczas swoją siedzibę  

do Bytowa. Wznieśli tu,  

w latach 1398-1405, zamek, 

który pełnił i rolę strażnicy 

granicznej, i siedziby 

administracyjnej, i zajazdu 

dla rycerzy Zakonu Krzyżackiego zmierzających do Malborka.  

Po zwycięstwie Polaków pod Grunwaldem w 1410 r. zamek przeszedł  

w ręce pomorskiego księcia Bogusława VIII, jak zapewne się 

domyślacie, z rodu Gryfitów. Niestety, rok później budowla powróciła 

do Krzyżaków. Podczas wojny trzydziestoletniej (1454- 1466) 

włodarzem zamku stał się polski król Kazimierz Jagiellończyk, który 

zamek ten, jak i całą ziemię bytowską, nadał księciu z dynastii 

Gryfitów – Erykowi II w zamian za pomoc w walce z Zakonem 

Krzyżackim. Budowla pozostawała we władaniu Gryfitów do śmierci 

Bogusława XIV, czyli ostatniego męskiego przedstawiciela gryfickiego 

rodu. Ostatni Gryfita rozbudował zamek zgodnie z renesansową 

modą. Wzniósł m.in.: Dom Książęcy, kancelarię czy Dom Wdów. Dzisiaj 

w zamku mieści się Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, hotel, restauracja 

oraz biblioteka.  



Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie 
Zamek w Darłowie powstał w II połowie 

XIV w. za panowania Bogusława V oraz 

Elżbiety Kazimierzówny, córki króla 

Polski Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono 

go w stylu gotyckim, w południowej 

części miasta, na sztucznej wyspie 

(zakupionej przez Bogusław V za 1500 

marek)  między rzeką Wieprzą  

a Kanałem Młyńskim.  Budowlę 

rozbudował i unowocześnił Eryk Pomorski 

– książę z rodu Gryfitów, ale też król 

Skandynawii (ówczesnej Gotlandii),  

a potem pirat, nie bez powodu nazywany zatem królem 
korsarzy czy też ostatnim Wikingiem Bałtyku.  Kolejnej rozbudowy 

zamku dokonał Bogusław X. Za jego czasów powstało reprezentatywne 

skrzydło mieszkalne, nazywane skrzydłem księżnej Zofii – Białej 
Damy.  Z kolei Barnim XI  dobudował dwie kondygnacje. Za jego 

panowania powstała m.in. sala przyjęć, zwana też taneczną. Warto 

wiedzieć, że po śmierci Bogusława XIV pieczę nad zamkiem przejęła 

jego żona Elżbieta. Księżna  wiodła tu skromny, pobożny żywot  

i doczekała w darłowskim zamku swych ostatnich dni.  
 

Zamek w Demmin 
Na terenie dzisiejszych Niemiec,  

na wyspie przy ujściu rzek Tollense  

i Piany wzniesiono zamek, w którym 

rezydowali książęta dymińscy, rzecz 

oczywista, jak się domyślacie, z rodu 

Gryfitów. Budowla powstała w miejscu, 

w którym istniało niegdyś słowiańskie 

miasto.  Pierwsza informacja  

o budowli pochodzi z 1127 r.  

W 1128r. biskup Otton z Bambergu 

spotkał się tu podczas wyprawy misyjnej na Pomorze z księciem 



Warcisławem I. Niestety zamek nie zachował się do naszych czasów, 

pozostały tylko ruiny. 
 

Zamek Ludwigsburg 
To kolejny zamek znajdujący się na terenie dzisiejszych Niemiec. 

Jego budowę rozpoczęto w XVI w. 

Najpierw był rezydencją księżnej Zofii 

Jadwigi – żony Ernesta Ludwika. W XVII 

w. książę Bogusław XIV ofiarował go 

swej siostrze Annie de Croy, która 

sprzedała go szwedzkiemu generałowi. 
 

Zamek Odrzański 
W 1360 r. książę Barnim III sprowadził do podszczecińskiej wsi 

Grabowo zakonników – kartuzów i ufundował 

im klasztor, który z czasem został 

powiększony i rozbudowany. Barnim XI  

po opuszczeniu ziemi szczecińskich 

przekształcił klasztor w książęcą  

rezydencję. W 1612r. na Zamku Odrzański 

książę szczeciński Filip II wydał wystawny 

bankiet na cześć króla czeskiego Macieja, 

wybranego na cesarza. Obecnie nie wiadomo, 

gdzie znajdował się zamek. Po budowli nie 

pozostały nawet ruiny. 
 

Zamek w Koszalinie 
 

Zamek budowany przez 

Kazimierza VII w latach 1569-

1582. Spłonął w 1718 roku. 

Zamku już nigdy nie 

odbudowano, a po latach na jego 

fundamentach wzniesiono 

budynki sądu. 



Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku 

Ten gotycki zamek został zbudowany przez Bogusława X w 1507 roku, 

a potem przebudowano go w stylu renesansowym w latach 1580-1587. 

Dzisiaj w zamku mieści się Muzeum Pomorza Środkowego  

z największą na świecie kolekcją dzieł Ignacego Witkiewicza – 

Witkacego. 

Zamek Książąt Pomorskich  
w Szczecinie 

Zamek w Szczecinie to renesansowa 

budowla wzniesiona na Wzgórzu Zamkowych 

w pobliżu rzeki Odry. Wcześniej znajdował 

się tu drewniany dwór Warcisława I. 

Podczas II wojny światowej budowla została 

zburzona. Odbudowywano ją przez wiele lat, 

od roku 1958 do 1980. Obecnie w zamku 

działają instytucje kulturalne: sala 

koncertowa im. Bogusława I, kino Zamek, 

kabaret Piwnica przy Krypcie, restauracje. Funkcjonuje tu również 

sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. 

 
Zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy „Piątaka”, abyście podczas 
wakacyjnych wojaży odwiedzili zamki Gryfitów. Czekamy na Wasze 
zdjęcia i reportaże. Możecie je przesłać na adres gazetki: 
gazetkapiatak@wp.pl. Najciekawsze artykuły opublikujemy. 

 
Opracowali Kacper Habas i Bartosz Olech z kl. 6b 

 

mailto:gazetkapiatak@wp.pl


  
 

W murach naszej szkoły 
gościli już nieraz.  
Za każdym razem 
przybliżają nam historię 
Słupska i  regionu. 
Lekcja historii w ich 
wydaniu jest ciekawa  
i fascynująca. Zachwyca 
również pasja  
i zapał, z jakim oddają 
się swemu niepospolitemu  
i kosztownemu hobby. 

Stroje i rekwizyty, których używają podczas pokazów, są drogie  
i niełatwe w przygotowaniu. Dzięki współczesnym rycerzom  
z chęcią przenosimy się do bajecznego już dla nas średniowiecza. 
Dziś chcemy przybliżyć naszym Czytelnikom zasady 
funkcjonowania słupskiej Fundacji Pamięci Gryfitów Pro Ducatu 
Stolpensi, których potocznie określamy mianem Bractwa 
Rycerskiego Ziemi Słupskiej. 
 

Na stronie internetowej Fundacji czytamy: Celem istnienia 
Fundacji jest prowadzenie działań mających rozbudzić  
w mieszkańcach regionu i kraju chęci poznania historii Pomorza. 
Niepełna wiedza współczesnych o korzeniach ich przodków bądź  
o poprzednich mieszkańcach Pomorza i wielokulturowości tego regionu 
nie pozwala na budowanie na niej tożsamości narodowej i kulturowej. 
Chcemy zmienić ten stan. Istnieje w nas głębokie przeświadczenie  
o konieczności przypominania historii. Zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, gdy tak mało jest jej w programach szkolnych. A przecież to 
dzieje najdawniejsze stworzyły nas współczesnych - prawdy tej zdają 
się nie dostrzegać zafascynowani nowymi technologiami zwłaszcza 



młodzi ludzie. W naszym przekonaniu fragmentaryczna wiedza  
o historii kraju, w którym żyjemy (bądź jej brak) nie pomagają  
w kreowaniu postaw patriotycznych, wręcz przeciwnie - jeśli tej 
wiedzy nie mamy - łatwo jest innym narzucić nam swoje zdanie. Jakie 
są tego efekty, widzimy wszyscy choćby podczas niektórych 
rocznicowych manifestacji.  

Nasze cele to przede wszystkim: dbałość o pamięć historyczną 
Pomorza i Pomorza Zachodniego, ochrona zabytków, dóbr kultury, 
sztuki, tradycji historycznych oraz dawnych rzemiosł, a także 
działania edukacyjne dotyczące historii regionu. 

Fundacja ta organizuje wiele żywych lekcji historii w różnych 

szkołach podstawowych w naszym regionie. Jedną z takich lekcji 

rycerze z Bractwa przedstawili w zeszłym semestrze w naszej szkole. 

Podczas lekcji mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie o Gryfitach  

i poznać ich historię. Zobaczyliśmy także występy taneczne,  

w których potem mogliśmy wziąć udział.  

Oprócz organizowania lekcji grupa bierze udział  

w licznych festiwalach historycznych, turniejach oraz jarmarkach  

w całej Polsce, a nawet  

za granicą. Uczestniczyli  

w np. obchodach 700-

lecia Darłowa 19 maja 

2012 roku. Kiedy nasza 

szkoła przyjęła miano 

Gryfitów, członkowie tej 

fundacji towarzyszyli 

nam w uroczystościach.  

Z okazji kolejnego 

jubileuszu szkoły wezmą 

udział w przedstawieniu 

organizowanym na 15-

stolecie SP-5 w Słupsku. 

Jesteśmy ciekawi, co przygotują dla nas tym razem. 
 

Artykuł napisały: Agnieszka Nizio i Weronika Kapusta z klasy 6B 
Źródło: strona internetowa fundacji: producatu.pl 

 



 
 

 

 

 
 

 w heraldyce płeć gryfa rozpoznajemy po skrzydłach? Jeśli ten 

mityczny stwór przedstawiony jest ze skrzydłami, to mamy  

do czynienia z samicą; 

 staropolskie imię protoplasty Gryfitów – Warcisława oznacza 

mężczyznę, do którego zawsze wraca sława, czyli tego, który 

zasłużył na pamięć potomnych? 

 staropolskie imię Racibor to, rzec by można, mąż walczący  

w wielu wojnach? 

 niegdyś wierzono, że gryfy to prawdziwe zwierzęta?  Z ich, 

rzekomo „prawdziwych”, piór  warzono leki na ślepotę, z żeber 

wyrabiano super łuki, a pazury pomagały wykrywać truciznę? 

Ponoć sproszkowane szpony gryfów umieszczano na dnie 

pucharów. Jeśli po dodaniu do czarki (pucharku) barwił się on  

na czarno, oznaczało to, że napój zawiera truciznę;  

 ulubione przysłowie Bogusława V brzmiało: Strzeż się 

ocukrzonych języków? 

 muzykę do hymnu naszej szkoły – słów Jerzego Dąbrowy-

Januszewskiego- skomponowały nasze nauczycielki muzyki – 

panie: Beata Kamińska oraz Karolina Machutta-Gałązka? 

  na okoliczność tegorocznego jubileuszu naszej szkoły powstały 

dwie pieśni: Jako gminna pieśń nam niesie oraz Bawmy się, 

tańczmy? Słowa napisały nauczycielki: Katarzyna Lisowiec-

Poręba, Małgorzata Nastalska, Ela Pajewska. 

 

 



 
Pragniemy zaprezentować Wam, Drodzy Czytelnicy, baśnie i legendy 
autorstwa naszych uczniów, inspirowane dziejami  patrona naszej 
szkoły. Zamieszczone poniżej teksty zostały nagrodzone w szkolnym 
konkursie literackim na baśń i legendę o Gryfitach. Miłej lektury. 
 

Michał Buchar, kl.6b 

O tym, jak gryf znalazł się w herbie Gryfitów 
 Warcisław I, jako założyciel dynastii Gryfitów, rozmyślał długo  

o wyglądzie swego herbu. Nie mógł się zdecydować na żadne 

propozycje swoich poddanych. Po pewnym czasie przypomniała mu się 

historia sprzed lat.  

 Gdy Warcisłąw I był jeszcze dzieckiem, na gród, w którym 

mieszkał, napadły głodne, krwiożercze gryfy, które powodowały 

ogromne straty wśród mieszkańców. Porywały bydło, niszczyły domy, 

pustoszyły całe gospodarstwa. Władca próbował rozprawić się  

z bestiami, angażując do walki z nimi wszystkich zdolnych do walki 

mężów. Niestety, gryfy nie dawały za wygraną. 

 Książę Warcisław był niezbyt silnym i nieco strachliwym 

chłopcem, mimo to poprosił ojca, aby pozwolił mu zmierzyć się  

z potworami. Chciał walczyć jak mężni rycerze i dowieść, że godzien 

jest książęcego tytułu. Jednak ojciec lękał się 

o życie swego najmłodszego syna i nie udzielił 

mu zgody. Warcisław nie rozumiał decyzji 

ojca i cierpiał w skrytości serca z jej 

powodu. Wiele czytał o gryfach i znał się  

na nich lepiej niż niejeden doświadczony 

wojownik. Rozróżniał gatunki, znał ich 

zwyczaje i słabe punkty. Wiedział, że 

pustoszące księstwo czerwonopióre gryfy to poczwary niezwykle 

zwinne i silne. Każdy, kto próbował z nimi walczyć, ginął. 

 Podczas kolejnego starcia z gryfami Warcisław, wbrew woli 

ojca, postanowił wziąć udział w bitwie. Wyciągnął ze stodoły procę, 

niezdarnie ją napiął i wypuścił kamień w kierunku nadlatującego 



potwora. Po chwili z niedowierzaniem spostrzegł, że jeden z gryfów 

został trafiony. Chłopiec odrzucił broń i pobiegł co tchu w piersiach  

w stronę przełęczy, gdzie, jak podejrzewał, mogła znajdować się 

zraniona bestia. 

 Warcisław podszedł do gryfa spokojnie. Jednak gdy gryf 

otworzył oczy, młody książę odskoczył od niego z przerażeniem  

i rzucił się do ucieczki. Jednak po chwili zorientował się, że zwierzę 

wcale nie ma zamiaru ani go gonić,  

ani atakować. Spostrzegł też, że gryf ma 

złamane prawe skrzydło, przez co nie 

może latać. Warcisław postanowił pomóc 

zwierzęciu i zaopiekować się nim.  

Po chwili namysłu postanowił 

skonstruować dla gryfa, któremu nadał 

imię Skrzydełek, sztuczne skrzydło.  

 Młody książę wrócił do zamku  

i rozpoczął projektowanie skrzydła. Musiał to robić po kryjomu, gdyż 

obawiał się, że gdyby ojciec dowiedział się o ukrywanym przez chłopca 

gryfie, natychmiast kazałby zabić zwierzę. 

 Po kilkudniowej, wytężonej pracy skrzydło było gotowe. 

Warcisław z niepokojem w sercu wrócił do Skrzydełka. Bestia 

wyraźnie ucieszyła się na jego widok, co nieco go zaskoczyło. Książę 

bez trudu założył jej zaprojektowane przez siebie skrzydło. Po chwili 

dosiadł gryfa i razem poszybowali w kierunku Gór Niskich. Podróż 

trwała około 2 godzin. Kiedy Skrzydełek wylądował, Warcisław ujrzał 

widok mrożący krew w żyłach. Wewnątrz ukrytego w górach 

wulkanicznego krateru znajdowało się gniazdo gryfów. Siedział tam 

gigantyczny potwór. Pozostałe gryfy znosiły mu bydło, aby ten miał co 

jeść. Wtedy Warcisław zrozumiał poczynania gryfów. Domyślił, że 

gryfy spełniają zachcianki kreatury, by chronić swego gniazda  

i znajdujących się w nich jaj. 

 Młody książę powrócił wraz ze Skrzydełkiem do ojca  

i przedstawił mu gryfa. Opowiedział również, co ujrzał w Górach 

Niskach. Podzielił się także swym pomysłem na to, jak pozbyć się 

żarłocznej kreatury. Wymyślił, aby zamiast bydła podrzucić bestii 



owcę, w której wnętrzu umieszczono by ostre kamienie. Tak też 

uczyniono. Zagrażający gryfom stwór nie 

zauważył podstępu, połknął owcę i chwilę później 

padł martwy. Radość wszystkich, i ludzi,  

i gryfów była przeogromna. Od tej pory między 

mieszkańcami grodu i gryfami zapanowała 

przyjaźń. 

 Ostatecznie Warcisław postanowił w herbie swego rodu umieścić 

wizerunek Skrzydełka – czerwonopiórego gryfa, zaś ród swój nazwać 

Gryfitami. 

 

Martyna Kwiatkowska, kl.5b 

Klątwa Anny de Croy 
 Rozalia nie była szczęśliwa z powodu, że jej klasa idzie  

do muzeum, ale zawsze lepsze to niż lekcje. Była 

naburmuszona, dopóki nie usłyszała przewodnika, który 

opowiadał historię rodu Gryfitów. Do serca przypadła 

dziewczynce zwłaszcza  Anna de Croy, siostra 

Bogusława XIV. Rozalia sama 

poczuła się jak księżna. 

Wyprostowała sylwetkę, 

zadarła głowę i spojrzała  

na koleżanki i kolegów z klasy 

jak na poddanych. 

Wtedy jeszcze Rozalia nie 

wiedziała, że duch Anny krążył po Zamku Książąt Pomorskich  

i upodobał ją sobie – wybrał na narzędzie zemsty. 

 W domu dziewczynka nie mogła sobie znaleźć miejsca, a później 

zasnąć. Cały czas myślała o smutnym losie Anny i jej syna. 

 Nagle drzwi szafy zaskrzypiały i po chwili oczom Rozalii ukazała 

się wyniosła dama z burzą loczków na głowie i w długiej, marszczonej 

sukni. Na jej ramieniu siedział czarny kot. Dziewczynka nawet nie 

zdążyła się przestraszyć, gdy zjawa przemówiła: 

- Jestem Anna de Croy i mam dla ciebie, moja panno, misję  

do wypełnienia. 



- Ja? Dla mnie? Ale jak? Zrobię dla ciebie wszystko, pani. 

- No ja myślę. Jak wiesz, rodzina mojego męża Ernesta zachowała się 

podle wobec mnie. Po  jego śmierci wyrzuciła mnie wraz z jedynym 

dzieckiem Ernestem Bogusławem z domu. Od tego czasu pałam żądzą 

zemsty. Niestety, do tej pory nie mogłam wykorzystać swych 

magicznych mocy, bo syn mój, który został luterańskim biskupem, 

zablokował moje czary. Udało mi się jednak ukryć w lochach zamku 

dwa czarne gryfy – Pioruna i Vadera. Miały one strzec naszego rodu. 

Wiele lat musiałam czekać, aby spotkać kogoś, kto tak emocjonalnie, 

jak ty,  zaangażuje się i wzruszy moim losem. Cała nadzieja  

na dokonanie zemsty leży w tobie. Musisz zejść do lochów, uwolnić 

gryfy i pozwolić im działać. Nie bój się ich, już je przygotowałam  

na spotkanie z tobą. 

 Rozalia była zachwycona. W końcu dzieje się coś ciekawego! 

- Oczywiście księżno, zrobię, jak sobie życzysz. 

 Na drugi dzień, tuż przed zamknięciem muzeum (mieszczącego 

się w Zamku Książąt Pomorskich) Rozalia schowała się za sarkofagiem. 

Gdy w końcu zapadła cisza, dziewczyna, zgodnie ze wskazówkami 

Anny, udała się do lochów. Za metalową kratą ujrzała dwa potężne, 

czarne gryfy. Ciemne pióra emanowały magicznym blaskiem. Rozalia 

otworzyła klatkę kluczem, który otrzymała od księżnej. Pierwszy 

podszedł do niej Vader. Schylił się, a dziewczynka go dosiadła. 

 Nie minęło wiele czasu, a cała trójka znalazła się  

nad dziedzińcem pałacu, w którym trwał doroczny bal potomków 

rodziny de Croy. To przodkowie tego rodu zachowali się  

przed wiekami tak haniebnie wobec Anny i jej syna. Gryfy mocniej 

zatrzepotały skrzydłami i wówczas na uczestników balu posypał się 

magiczny pył. Ludzie zaczęli się dusić, krztusić, chwytać za gardło.  

Z trudem łapali powietrze. W jednej chwili ten tańczący dwór 

zamienił się w sparaliżowane bólem posągi. Nikt już się nie ruszał, nie 

śmiał, nie rozmawiał. Dosięgła ich spóźniona klątwa Anny de Croy.  

Z czasem archeolodzy odnajdą ich i nazwą potworami z Fontenoy  

i Bayon. 



 Gryfy wzbiły się w przestworza i po kilku godzinach lotu 

wylądowały na placu przed muzeum. Anna de Croy czekała na nich 

uśmiechnięta i usatysfakcjonowana.  

- Spełniłaś moją wolę, teraz spokojnie mogę odejść w zaświaty. A ty  

w nagrodę możesz zatrzymać Vadera – rzekła do Rozalii Anna. 

 Rozalia była przeszczęśliwa. Już wyobrażała siebie, jaką 

sensację wzbudzi w szkole. 

- Dziękuję księżno! To najlepszy prezent, jaki dostałam. 

Anna de Croy tylko uśmiechnęła się tajemniczo, a potem zniknęła  

z Piorunem. 

 Rozalia wróciła do domu, kupując po drodze świeże bułki  

na śniadanie. Kiedy jej mama otworzyła drzwi, rzekła: 

- O, jaki śliczny, czarny mastiff. Jeżeli nie znajdziemy właściciela, 

będziesz mogła go zatrzymać. 

- Na pewno nie znajdziemy – odparła Rozalia, głaszcząc swojego 

mastiffa-gryfa. 
 

Patrycja Kucharska, kl.5e 

Młyn Zamkowy 
 Dawno temu, przed wiekami  

na brzegu rzeki Słupi stała niewielka 

drewniana chata, a obok niej młyn. Było to 

gospodarstwo Jurysia i jego żony 

Dobrochny. Gospodarstwo było niewielkie, 

lecz niczego w nim nie brakowało. Młynarz 

był dobrym i pracowitym człowiekiem,  

a Dobrochna zajmowała się domem 

najlepiej jak umiała.  

 Mieli córkę- piękną, mądra, a przy tym niezwykle prawą. 

Jeździła konno nie gorzej od najlepszych jeźdźców z okolicy, a z łuku 

strzelała jak najtęźsi łucznicy. Łucja miała dobre serce i kochała 

ludzi, las i zwierzęta. Opiekowała się osieroconymi stworzeniami,  

a sąsiadom nigdy nie odmawiała pomocy. 

 Pewnego dnia Łucja znalazła żbika, który wpadł w sidła 

zastawione na grubą zwierzynę. Uwolniła go i zabrała do domu. Od tej 

pory wychowywał się wśród ludzi. Był tak oswojony, że niechybnie 



stałby się łatwym łupem myśliwych. Zatem dziewczyna, kiedy tylko 

miała wolny czas, chodziła ze żbikiem na długie spacery do puszczy. 

Wiosną, gdy rodziły się i dorastały młode zwierzęta, nie było polowań. 

Zgodnie z rozporządzeniem księcia pomorskiego Warcisława 

myślistwo w tym okresie było zakazane. Dlatego Łucja poszła do lasu 

bez lęku i pozwoliła żbikowi pobiegać w gęstwinie.  

W pewnej chwili dziki kot najeżył się, złowieszczo zawarczał  

i zniknął w zaroślach. Minęło wiele czasu, a Rysio nie wracał. 

Zaniepokojona dziewczyna pobiegła po ojca i razem postanowili 

poszukać zwierzęcia. Wzięli ze sobą psa, który ujadając pomknął  

w głąb lasu. Szybko pobiegli za nim. Po niedługim czasie odnaleźli 

podopiecznego, który podenerwowany stał na skraju urwiska. Podeszli 

do niego i spojrzeli w dół. Oczom ich ukazał się straszny widok- jakiś 

człowiek w bogatym odzieniu leżał nieruchomo z twarzą skierowaną  

do ziemi. Juryś posłał córkę po pomoc, a sam postanowił zejść  

do nieznajomego. Wkrótce Łucja wróciła, prowadząc kilku mężczyzn. 

Wspólnymi siłami przetransportowali rannego do domu młynarza. 

 Minęło wiele dni i nocy. Nieznajomy leżał wciąż nieprzytomny. 

Gdy gospodarze stracili już wszelką nadzieję na jego ozdrowienie, on 

niespodziewanie odzyskał przytomność. Juryś zapytał: 

 Kim jesteś, panie? Skąd przybyłeś? I dlaczego leżał pan na dnie 

urwiska? 

 Jestem Warcisław, książę pomorski. Przybyłem tu ze swoją 

drużyną ze Szczecina. Wraz z trzema kompanami polowaliśmy 

na zwierzynę, gdy napadli na nas rabusie. Rozjechaliśmy się więc 

na cztery strony świata, no i … zgubiłem się. Potem, szukając 

przyjaciół, uderzyłem głową w konar. Dalej już nie pamiętam,   

co się stało. Może wy mi to powiecie? 

Młynarz, zaskoczony sytuacją, stanął jak skamieniały, nie mogąc 

wykrztusić z siebie jednego słowa. Za to Łucja śmiało rzekła: 

 Jaką karę wymierzysz sobie panie za to, że złamałeś swój 

zakaz? 

 Jaki zakaz?- zapytał książę zdumiony. 

 Że wiosną nie wolno polować! 

 Masz rację, panienko. Złamałem własny zakaz. Za łowy wiosenne 



sam siebie ukarzę! Ale teraz, pozwól, odpocznę... dziękuję za to, 

co zrobiliście dla mnie dotychczas i proszę o powiadomienie 

mojej drużyny, gdzie jestem. 

Jeszcze tego samego dnia towarzysze zabrali Warcisława do Słupska, 

do zamku.  

 Wiele dni później Łucja wyniosła kołowrotek przed dom. Słońce 

łagodnie grzało jej plecy, a ptaki śpiewały tak głośno, że co chwilę 

podnosiła głowę znad przędzy, by popatrzeć na jednego z barwnych 

śpiewaków. Wówczas na podwórze wjechali konni, wśród których 

rozpoznała księcia Warcisława. Ucieszyła się na ten widok. Odstawiła 

kołowrotek i, zgodnie ze staropolskim obyczajem, zaprosiła gości  

do izby. 

 Siadajcie panowie! Zaraz podam mleka i zawołam rodziców,  

co się krzątają we młynie- zawołała i pobiegła. 

 Gość w dom, Bóg w dom- powiedział Juryś, wchodząc do izby.  

 Witaj młynarzu! Wiem, że jesteś gościnny i pracowity, a córka 

twoja piękna i dumna. Śmiało staje ona w obronie prawa i nie boi 

się jaśnie pana, w przeciwieństwie do innych ludzi w puszczy. 

Postanowiłem się odwdzięczyć tobie oraz twej rodzinie  

za opiekę i gościnę. Obok zamku, na lewym brzegu Słupi, 

postanowiłem wybudować młyn, którego właścicielem będę ja, ale 

młynarzem ty. Potem  zaś twoi potomkowie. 

Od tego czasu żyło się rodzinie Jurysia dobrze  

i dostatnio. Spadły też na nich pochwały  

i zaszczyty za nadzór nad budową młyna 

zamkowego, a później jego użytkowanie. 

Książę natomiast, ile razy zajeżdżał  

w te strony, odwiedzał młyn i dobrych, 

sprawdzonych przyjaciół. Za każdym 

razem też dziękował za uratowanie 

życia, zostawiając skrycie dobrze 

wypchaną sakiewkę. 

 Dziś już nikt o rodzinie Jurysia nikt  

nie pamięta, ale ocalał po wielu wojnach  



i pożogach piękny Zamek Książąt Pomorskich i Młyn Zamkowy obok 

niego. 

Aleksandra Dąbrowska, kl.4b 

Skarb księżnej Anny 
Dawno, dawno temu, tak dawno, że najstarsi mieszkańcy 

Pomorza nie pamiętają tych czasów, w słupskim zamku żyła księżna 

Anna. Pewnego dnia księżna pomyślała: ,,Skoro mam mieszkać w tym 

zamku do końca życia, to schowam tu największy mój skarb”. Tym 

skarbem była magiczna buteleczka, która po otworzeniu godziła 

skłócone osoby- Anna otrzymała tę magiczną rzecz od czarodziejki 

Jastry. Pewnego dnia księżna udała się konno na wzgórze Rowokół, 

wiedziała bowiem, że mieszkają tam dwa gryfy. Gdy dotarła  

na miejsce, zeszła z konia i podeszła do gryfów. Rzekła do nich: 

,,Słyszałam, że umiecie szybko drążyć tunele. Mam więc dla was 

propozycję- wykopiecie tunele pod zamkiem w Słupsku i będziecie 

mogli w nich zamieszkać”. Gryfy zgodziły się bez wahania, bo licho im 

się wiodło. Lecz księżna postawiła cztery warunki. Pierwszy był taki, 

że miały wykopać ten tunel tej nocy i  nikt nie mógł ich zobaczyć. 

Ponadto miały pilnować skarbu księżnej nawet po jej śmierci  

i zastawić pułapki na śmiałków, którzy chcieliby ów skarb zdobyć. 

Trzeci warunek był taki, że gryfy mogły opuszczać tunel jedynie  

w nocy. Czwarty dotyczył tego, że mogły przepuścić jedynie człowieka 

dobrego, uczciwego, z czystym sumieniem.  

Tutaj na chwilę zrobię przerwę, ponieważ na pewno zadacie 

sobie pytanie: ,,Skąd gryfy miały to wiedzieć ?” No, więc odpowiem - 

gryfy to magiczne istoty, które wiedzą rzeczy niedostępne  

dla zwykłych śmiertelników. No, ale wróćmy do historii.  

Wiele lat po śmierci księżnej Anny ludzie widywali gryfy 

wylatujące z okolic zamku. Pewnego razu zachłanny Jasiek znalazł 

mapę sporządzoną dawno temu. Poszedł zgodnie ze wskazówkami, 

niestety nie zauważył pułapki i spadł do ciemnych, mrocznych lochów. 

Mapa spadła na brukowaną ulicę i znalazł ją nad ranem uczciwy Ignaś, 

który był bardzo biednym człowiekiem. Poszedł on zgodnie  

z wskazówkami zwartymi na mapie, lecz był ostrożniejszy od swojego 

poprzednika i ominął wszystkie pułapki. Gdy dotarł do rzeźbionej 



bramy z drewna, stojące obok kamienne gryfy ożyły i jeden z nich 

rzekł: ,,Jesteś dobrym człowiekiem, jesteś również uczciwy i masz 

czyste sumienie. Przepuścimy cię”. Ignaś podziękował 

gryfom. Dalej znajdowała się tylko komnata.  

Na podłodze leżał głaz, a na nim wyryte były 

słowa: ,,Bogactwo czy szczęście  

wybierzesz ?” Ignaś nie wiedział, że to 

ostatnia pułapka gryfów. Chłopiec był 

rozsądny, więc wybrał szczęście. W ziemi 

były wyryte strzałki. Strzałka szczęścia 

wskazywała na piękną buteleczkę, a strzałka 

bogactwa na sakiewkę pełną złotych monet. 

Chłopiec podszedł i wziął buteleczkę, przy niej 

znajdowała się stara karteczka. Nagle ziemia zadrżała i obok niego 

stanęły dwa gryfy. Tym razem drugi rzekł: ,Wybrałeś słusznie. Gdybyś 

wybrał sakiewkę, spadłbyś do ciemnych lochów. Wyprowadzimy cię 

teraz na powierzchnię.  

Gdy chłopiec wyszedł na powierzchnię, pognał czym prędzej  

do domu, by powiedzieć mamie i młodszej siostrze o przygodzie, 

która go spotkała. Karteczka przy buteleczce okazała się instrukcją,  

a napisane tam było tak: ,,Gdy niezgoda panuje, otwórz buteleczkę, 

zgoda zapanuje od razu”.  

Rok później przyjechał do grodu nad Słupią władca Pomorza. 

Podczas uroczystego obiadu pokłócił się z księciem Słupska. Usłyszał 

tę kłótnię Ignaś, który obsługiwał dostojnych gości. Wyjął buteleczkę, 

(z którą się nigdy nie rozstawał) i ją otworzył. Magiczna buteleczka 

zadziałała, książęta przestali się kłócić i wtedy chłopiec powiedział:  

,,Nie warto się kłócić”. Na te słowa książę Pomorza rzekł: ,,Masz rację 

chłopcze, czy nie chciałbyś zostać moim doradcą?”. Ignaś odrzekł: 

,,Byłby to dla mnie zaszczyt”.  

Ignaś, a raczej pan Ignacy wrócił do rodzinnego, po wielu latach 

służby na dworze księcia Pomorza, jako szanowany obywatel.  

I tak skarb księżnej Anny okazał się być nie złotem ani drogocennymi 

klejnotami, ale czymś o wiele bardziej wartościowym. I tak to jest  

z prawdziwym skarbem- rzadko go można ujrzeć na własne oczy. 
 



 
 

 

Jestem sobie zwyczajnym uczniem klasy 6 Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku. Jestem 

dzieciakiem z Piątki  od sześciu lat. Szkoła ta jest bezpieczna  

i nowoczesna. Bezpieczna, bo wolna od barier architektonicznych, ale 

także od przemocy, chociaż zdarzają się pojedyncze incydenty, jak 

na każdym kroku w drodze przez codzienność. Takie poczucie 

bezpieczeństwa to z pewnością zasługa osób, które bardzo dobrze 

zarządzają placówką, nauczycieli, którzy obserwują nas nie tylko  

na lekcjach, oraz innych pracowników, niezmordowanych cerberów 

bezpieczeństwa. 

Pierwszy etap edukacji w swoim życiu mam już prawie za sobą. 

Zbliża się bowiem koniec roku szkolnego, a ja pożegnam tę szkołę  

na zawsze. Wszyscy uczniowie (i pewnie inni pracownicy szkoły, jak 

sadzę), oczekują już wakacji, również i ja. Jednak czuję jakiś 

wewnętrzny nieokreślony smutek. No bo jak tu się nie cieszyć  

z upragnionych wakacji! Z drugiej zaś strony wiem, że nie zobaczę już 

kolegów i koleżanek, ulubionych nauczycieli, woźnych i panów 

konserwatorów. Wiem, że będę tęsknił za tym wszystkim, co w szkole 

tej albo dzięki niej osiągnąłem. Tu mogłem rozwijać niektóre swoje 

talenty i zainteresowania. W nowej szkole trzeba będzie zaczynać 

wiele rzeczy od nowa... 

Będzie mi brakowało przede wszystkim uczniów z mojej klasy,  

w której świetnie się czuję, w której mam przyjaciół, kolegów  

i koleżanki. Zawsze panuje w u nas super atmosfera. Każdy ma  

na wszystko genialne i zwariowane pomysły. Spieramy się, czasami 

dochodzi do poważnych kłótni i sporów, jednak wiem, że stanowimy 

świetny zespół.  

Uczniowie tej szkoły w większości są sympatyczni, inteligentni 

oraz zgrani. Nauczyłem się tu szanować odmienność innych osób, 



doceniać wartość zdrowia i przyjaźni. Rozumiem, że wokół nas żyją 

dzieci niepełnosprawne, które potrzebują pomocy i akceptacji 

zdrowych dzieci. Pewnie, że nie wszyscy uczniowie właśnie tego się tu 

nauczyli, ale czy świat, w którym żyjemy, jest idealny? Sami wiecie, 

że nie... 

Będę tęsknił za Gronem Pedagogicznym. No oczywiście, nie  

za każdym jego członkiem w jednakowym stopniu, ale na pewno 

zatęsknię.... Nauczyciele w większości pomagali mi w rozwikływaniu 

tajników wiedzy i zgłębianiu tajemnic własnej osobowości. Można  

z nimi pożartować i porozmawiać na tematy poważne. Pomogli mi oni  

w osiąganiu sprawności sportowych, w zdobywaniu wiedzy ogólnej,  

w poznawaniu tajników otaczającego mnie świata i realizowaniu 

wszelkich marzeń-robieniu tego, co kocham. 

Dziękuję Im za konkursy, wystawiane przedstawienia, w których 

mogłem uczestniczyć, a przy okazji odkrywać w sobie talent  

do aktorstwa, a także za zawody sportowe, w których mogłem 

rywalizować, poznać smak sukcesów i porażek... 

Może ktoś z Was pomoże mi odpowiedzieć na pytanie,  czy moja 

nostalgia nie wynika przypadkiem z miłości do szkoły...?  

 

Uczeń klasy szóstej 
 


