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Stanisław Lipczyński

W czerwcu 2010 roku z mosiądzu odlano pomnik Syrenki Ustecką. Syrenka ta była siostrą słynnej Syrenki 
Warszawskiej,  a jej  matką była niemniej  sławna Syrenka Kopenhaska. Historia sióstr  syrenek wyglądała mniej 
więcej tak:

Obie młodziutkie syrenki wychowywały się na podwodnym dworze w okolicach Kopenhagi. Ich matka była 
znana i lubiana w Kopenhadze, jako opiekunka rybaków, żeglarzy i  marynarzy. Jej obie córki pragnęły znaleźć 
miejsce, gdzie również mogłyby opiekować się ludem, który uczciłby je pomnikiem. Matka zawsze im tłumaczyła, 
że  syrena,  która  dostaje  własny  pomnik  od  wdzięcznych  ludzi  zyskuje  nieśmiertelność.  Ponieważ  szanse  na 
kolejne pomniki w Kopenhadze były raczej nikłe, obie siostry musiały szukać “swoich” ludzi gdzieś indziej.  Syrenie 
siostry  postanowiły  więc  popłynąć  przed  siebie  i  poznać  świat.   Po  jakimś  czasie  dotarły  do  wód  polskiego  
wybrzeża Polski, gdzie wdały się w taką rozmowę:

- Kochana siostrzyczko strasznie mi się tu podoba - powiedziała młodsza z sióstr - zostańmy tu, proszę. 
Znajdziemy nadmorską osadę i poznamy jej mieszkańców. 

- Nie, płyńmy dalej - odpowiedziała starsza siostra – wody morskie są niebezpieczne, chciałabym odpocząć 
od kopenhaskich sztormów w słodkiej, spokojnej rzece.

Młodsza  siostra  zdecydowała,  że  chce  zostać  w  tym pięknym miejscu,  które  jej  się  tak  podobało,  a  starsza 
zdecydowała się popłynąć w górę rzeki Słupia. Pożegnały się więc i rozstały. Starsza siostra dotarła do Wisły, a nią 
do Warszawy. Młodsza syrenka to była oczywiście przyszła Syrenka Ustecka. Nie próżnowała! Od razu za pomocą 
śpiewu zaczęła porozumiewać się z żeglarzami. Przekazywała im, że chciałaby być królową nadmorskiej mieściny, 
którą uprzednio sobie upatrzyła.  Mieścina,  która tak uwiodła młodszą z sióstr  syrenek okazała się być Ustką.  
Marynarze w końcu  ulegli  jej  prośbom i  uznali  syrenkę Królową Ustki.  Syrenka  pomagała  usteckim rybakom, 
opiekowała się  ich kutrami,  prowadziła je  na bezpieczne prądy i  ostrzegała przez zbliżającymi się  sztormami.
W końcu  po  latach  życia  w  Ustce  syrenka  zatęskniła  za  domem i  rodziną.  Popłynęła  rzekami  do  Warszawy
i namówiła siostrę na odwiedzenie matki w Danii. Przy okazji podziwiała piękny pomnik, jaki postawili jej siostrze 
mieszkańcy  Warszawy.  Obie  siostry  ruszyły  w  podróż  do  Kopenhagi.  Oczywiście  nie  obyło  się  bez  przygód.
Na przykład, kiedy płynęły Odrą spotkały swojego dawnego przyjaciela Wodnika i dowiedziały się od niego, jak ich 
matka bardzo za nimi tęskni. Gdy dopłynęły do Kopenhagi matka prawie ich nie poznała, ale w końcu zorientowała  
się, że to jej zaginione córki! Padły sobie w ramiona i siostry jedna przez drugą opowiedziały, co u nich słychać
i  co porabiały.  W końcu nadszedł dzień,  kiedy Syrenka Ustecka wróciła ze swej  podróży do ukochanej Ustki.  
Pływała  jednak po całym Bałtyku,  nie  ograniczając się  tylko do nabrzeżnych wód Ustki  i  śpiewała  samotnym 
marynarzom. To ona przekonała Teligę, aby opłynął Ziemię i to ona śpiewała mu przez cały rejs, aby nie czuł się 
samotny. W 2010 roku w styczniu Syrenka postanowiła wyruszyć w podróż do Oceanu. Gdy powiadomiła ustczan
o swej spodziewanej dłuższej nieobecności, Burmistrz podjął decyzję o odsłonięciu pomnika miłej syrenki. Pomnik 
był gotowy pół roku później. Potem syrenka rzadko już bywała w Ustce, ale czasem można jeszcze usłyszeć jej  
śpiew, gdy odwiedza Ustkę. Podobno aktualnie syrenka przebywa na stałe w wodach wokół hiszpańskiej Teneryfy. 
Jednak  ustczanie  dalej  pamiętają  o  niej  dzięki  pomnikowi,  który  stoi  w  porcie.  A co  Syrenka  Ustecka  robi
na Teneryfie? To już całkiem inna historia...
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Legenda o latarni morskiej w Ustce – Julia Sobków

Dawno, dawno temu, nad morzem, w pewnym mieście o nazwie Ustka, odbywał się tak zwany turniej 
wiosenny, w którym chętni ustczanie rywalizowali w różnych kategoriach, np. konkursie na najładniejszą roślinę,
na najpyszniejsze ciasto, na najlepszą książkę itp. Najważniejszym konkursem był ten na złowienie największej 
ryby.

Zgłosiło się wielu śmiałków, a najbardziej znanym z nich był Daniel – najlepszy wędkarz w całej okolicy.  
Wkrótce wyruszyli w morze. Każdy próbował coś złowić. Udawało im się złapać tylko maleńkie rybki. Mijały kolejne 
dni.,  Nikomu jeszcze nie udało się złowić dużej ryby.  Siódmego dnia konkursu każdy uczestnik miał  nadzieję,
że to on złowi tę wyjątkową rybę. Niestety i tym razem nie udało się. W końcu pewnego ciepłego i słonecznego  
dnia  zmęczony  już  tym  współzawodnictwem  Daniel,  bardzo  wcześnie  wypłynął  w  morze.  Nagle  zobaczył,
że na dnie coś migocze. Próbował wyłowić to wędką, ale nie udało mu się to. Coraz bardziej ciekawy zanurkował
i wyłowił to własnymi rękoma. Udało mu się. Położył to coś w łodzi, tak żeby nie wypadło. Okazało się, że to była  
ogromna, świecąca kula. Zajrzał do jej środka i zobaczył zarys jakiegoś budynku z wysoką wieżą, na szczycie 
której świeciło mocne światło. I wtedy zaświtała mu pewna myśl… Wrócił do portu i pokazał swoją zdobycz. Jury  
uznało,  że Daniel  powinien wygrać  konkurs,  bo złowił  coś  dużo bardziej  niezwykłego  niż  ryba.  Nagrodą było
to,  że  mógł  zaproponować  coś  nowego  w  mieście.  Chłopak  miał  pomysł  na  zbudowanie  latarni  morskiej
i  umieszczenie  w  niej  swojej  zdobyczy,  jako  światła  latarni.  Jak  zechciał,  tak  też  zrobiono.  Latarnia  została  
wybudowana, a owa kula jak piękny klejnot, została światłem latarni. W ten sposób my zyskaliśmy latarnię morską 
w Ustce, a marynarze bezpiecznie wpływają do portu.

KONIEC!
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Bałtyckie bursztyny – Matylda Sobków

Dawno, dawno temu, niedaleko usteckiego portu, mieszkał rybak ze swoim szesnastoletnim synem. Nie 
powodziło im się dobrze, każdego dnia wypływali w morze, aby coś złowić, mieć czym zaspokoić głód. Rybaków
w Ustce nie brakowało, ale codziennie wiele z nich nie wracało z połowu. Wszyscy zastanawiali się, co było tego 
powodem, ale nie mogli znaleźć wyjaśnienia. Wkrótce inni rybacy zaczęli wyjeżdżać z miasta i osiedlać się daleko 
od morza.

Czas mijał, a rybaków została już tylko garstka, więc trzeba było temu zaradzić. Mieszkańcy wyznaczyli 
więc Łukasza, przystojnego syna rybaka. Łukasz nie bał się płynąć samotnie daleko w morze. Wiedział, że to jego 
obowiązek.  Następnego  dnia  z  samego  rana  chłopak,  żegnany  czułymi  słowami  ojca  i  innych  mieszkańców, 
wypłynął w niebezpieczną podróż. Płynął, płynął, aż zobaczył dziwny wir na samym środku morza. Podpłynął bliżej, 
a wtedy wyłonił się z niego olbrzymi, czarny smok, z oczami mieniącymi się jak gwiazdy. Łukasz ze strachu zaczął 
krzyczeć, a z torby wyjął włócznię, którą ugodził smoka prosto w serce. W tej samej chwili martwy smok rozsypał  
się na miliony kawałków bursztynów. Młody rybak był tym bardzo zaskoczony, a jeszcze bardziej się ucieszył, kiedy  
na wodzie zauważył wielu znajomych rybaków, szybko pomógł im wsiąść do swojej łodzi i zawiózł do domu, a tam 
czekały  na niego ciepłe  powitania.  Po jego bohaterskim czynie  rybacy zaczęli  wracać do swojego ojczystego 
miasta i bez obaw podjęli pracę w swoim fachu. Pamiątką po tej przygodzie zostały bursztyny, które cieszą oko 
znawców tych kamieni i są wielką atrakcją dla turystów. Na szczęście żaden smok się już się nie pojawił. Tylko 
czasami w kawałkach bursztynu błyśnie jego złociste oko.
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Niesamowita historia – Blanka Korniluk

Dawno temu żyła sobie dziewczynka, której na imię było Aurelia. Interesowała się tematyką horrorów oraz lubiła  
odwiedzać różne straszne miejsca. Pewnego jesiennego wieczoru, mamy dziewczynki opowiedziała jej legendę
„O upiornym stawiku”, który znajdował się w Ustce. Aurelia dowiedziała się, że kiedyś w tamtym miejscu zatonęła 
kareta z dziedzicem, jego żoną oraz trójką dzieci. Dziewczynka nie mogła zasnąć, ponieważ ciągle rozmyślała
o losie bohaterów owej opowieści. Dodatkowo interesowało ją, dlaczego i jakim cudem jedynie woźnica przeżył
tę tragedię.

Następnego ranka, po nieprzespanej nocy Aurelia spakowała plecak, zjadła śniadanie i oznajmiła mamie, 
że idzie do szkoły, gdy tak naprawdę jej zamiarem było wyruszyć nad stawik i  odkryć tajemnicę tego miejsca.  
Mama niczego nie podejrzewając, pożegnała się z córką. Tak właśnie rozpoczęła się niezapomniana przygoda 
bohaterki.

Aurelia wsiadła na rower, pojechała na miejsce, które znała z opowieści mamy. Od tajemniczego stawu 
dzieliło  ją  zaledwie  kilka  metrów.  Oprócz  radości,  podekscytowania,  towarzyszył  jej  nieprzyjemny  strach.
Po plecach przeszedł jej dreszcz emocji. Dotarło do niej, że to miejsce może być naprawdę nawiedzone.
- Jeżeli zachowam spokój oraz odwagę, na pewno uda mi się przezwyciężyć strach – pomyślała. Dziewczynka 
siedziała na brzegu stawika około trzech godzin. Ku jej zaskoczeniu nic się nie działo. Stwierdziła, że tak naprawdę 
przyszła tutaj na marne, a te wszystkie historie na temat tego miejsca są wymyślone.
- Hm… Chyba jednak nic nadzwyczajnego się tu nie dzieje – pomyślała.
I  właśnie  wtedy  wydarzyło  się  coś  nadzwyczajnego.  Z wody wyłoniły  się  delikatnie  błyszczące błędne ogniki. 
Aurelia, czuła, że przyciągają ją do siebie i powoli wciągają do stawu. Pamiętała, że według wierzeń, uznawano
je  za błąkające się  po świecie  dusze zmarłych.  Chciała  wołać po pomoc,  jednak sparaliżował  ją  strach.  Gdy 
znalazła się pod wodą, ujrzała jak przez mglę coś podobnego do zjawy. Postać ta nie wyglądała zwyczajnie. Była  
to półprzezroczysta topielica z długimi włosami. Zbliżała się powoli w stronę wystraszonej dziewczynki.
- Kim jesteś? - zapytał duch.
Dziewczynka nie mogła wydobyć z siebie żadnych słów. W tamtej chwili myślała tylko o jednym – chciała wracać 
do domu.
- Mmm, mam na imię Au-Aurelia – wyjąkała w końcu i dodała – jakim cudem mówię pod wodą?
- Tutaj wszystko jest możliwe – oznajmiła nieznajoma postać, - a tak poza tym, może słyszałaś o mnie? - zapytała.
-  Jestem żoną  dziedzica  z  Lędowa.  Pewnie  słyszałaś  o  naszej  rodzinnej  tragedii,  kiedy  to  podczas  powrotu
do domu, jakaś magiczna siła wciągnęła nas w czeluście stawu i uwięziła na wieki – powiedziała zjawa.
Właśnie wtedy Aurelię olśniło i zdała sobie sprawę, że rozmawia z legendarną postacią, znaną jej jedynie z historii, 
którą czytała jej mama. Dziewczynka nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Z jednej strony bała się o siebie, z drugiej  
było jej żal kobiety, dzieci i dziedzica.
- Skoro wam wszystkim nie udało się przeżyć, to jakim cudem woźnica się uwolnił? - spytała Aurelia.
-  Tego nie wie nikt… To największa zagadka naszej rodziny. A tak w ogóle, chciałabyś poznać moje dzieci? -  
zapytała postać.
Aurelia nie wiedziała co powiedzieć, z jednej strony bardzo się bała, zaś z drugiej wiedziała, że taka okazja nigdy  
się nie powtórzy. Po chwili namysłu odpowiedziała:
- Tak, z chęcią je poznam.
Potomstwo legendarnej rodziny okazało się być naprawdę super. Pomimo świetnej zabawy dziewczynka jednak 
pragnęła powrócić do swojego domu.
- Obiecujesz przyjechać do nas za tydzień? - zapytało jedno z dzieci, - wiesz, że nudzimy się tutaj i nikt nas nie 
odwiedza.
- Obiecuję – przytaknęła Aurelia, - Przyniosę wam jeszcze jakieś fajne zabawki i książki. Nawet nie zdajecie sobie 
sprawy, jak świat się zmienił od czasu waszego zaginięcia.
Zrobiło  jej  się  żal  dzieci  i  całej  rodziny,  która  znalazła  się  w  tak  dziwnej  sytuacji.  Uświadomiła  sobie  jakie
to szczęście żyć w normalnych warunkach.
Podziękowała żonie dziedzica za miło spędzony czas i wypłynęła na powierzchnię stawu. Gdy dotarła na osiedle 
na którym mieszkała, szybko pobiegła pod drzwi swojego domu i złapała za klamkę.
- Cześć córeczko! To była mam czekająca na Aurelię w salonie.
- Witaj mamo! - odkrzyknęła bohaterka.
Chwilę później dziewczynka przyszła do salonu.
- Coś ty taka mokra? Idź do łazienki i się przebierz! - krzyknęła zdenerwowana mama.
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Aurelia  pragnęła  podzielić  się  z  mamą historią,  która  ją  spotkała,  ale  postanowiła,  że  nic  nikomu nie  powie.
I  tak  nikt  by jej  nie  uwierzył.  I  od tej  pory,  co  tydzień,  o  tej  samej  porze  Aurelia  odwiedzała  swoich  nowych  
znajomych. Przestała patrzeć na nich jak na zjawy, stali się jej prawdziwymi przyjaciółmi. I nawet teraz, kiedy jest  
już dorosłą kobietą, zdarza się jej, jak tylko jest w Ustce, odwiedzać to miejsce. Kto wie, może kiedyś opowie
tę historię swoim dzieciom.
Kto by pomyślał, że legenda „O upiornym stawiku” tak odmieni los bohaterki i zmieni postrzeganie otaczającego
ją świata.
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Legenda o duchu z usteckiej latarni – Maria Luniak

Kilka tysięcy lat temu była latarnia morska, w której mieszkał duch, lecz nikt nie wiedział o jego istnieniu.  
Pewnego zimowego dnia Kinga poleciała do swojej babci z Ustki. Kiedy już przyleciała, przywitała się ze swoją  
babcią, która ją spytała: - Moja Kiniu, może chciałabyś pójść na strych? Kinga odpowiedziała, że bardzo by chciała.  
Kiedy już poszła na strych, oglądała rzeczy w pudełkach. Jedno z nich spadło, jak chciała je podnieść. Zobaczyła  
ogłoszenie,  na  którym było  napisane:  -  Drodzy  Państwo,  poszukujemy  zaginionego  ducha  z  latarni  morskiej
w Ustce! Ten, kto znajdzie ducha, dostanie nagrodę pieniężną.

Jak Kinga przeczytała ogłoszenie, bardzo ją to zaciekawiło. Dziewczynka schowała kartkę i zeszła na dół.  
Spytała babcię: - Mogę iść do parku? Babcia odpowiedziała: - Oczywiście, moja droga. Kinia pobiegła szybko
do latarni i weszła do niej. Poszła na pierwsze piętro i spytała: - Czy ktoś tu jest?! Szukam zaginionego ducha!? 
Kinga wystraszyła się spadającej cegiełki, popatrzyła za siebie i zobaczyła ducha. Zadzwoniła na numer, który był  
na  ogłoszeniu  i  powiedziała:  -  Dzień  dobry.  Jestem w latarni  morskiej  w  Ustce  i  znalazłam ducha.  Panowie  
powiedzieli,  że zaraz przyjadą. Przez ten czas Kinga rozmawiała z duchem i  powiedziała:  -  Fajnie się z tobą 
rozmawia, chciałbyś być moim przyjacielem? Duch odpowiedział: - Bardzo. Kinia się ucieszyła. Ale wtedy właśnie  
przyszli  panowie  z  ogłoszenia  razem  z  policją,  aż  wtedy  Kinga  krzyknęła:  -  Nie  zabierajcie  ducha!  Policja  
powiedziała, że muszą zabrać ducha, bo zagraża całej Ustce. Jeśli nam go oddasz, to czeka na Ciebie nagroda. 
Dziewczynka  powiedziała  na  to:  -Pieniądze  nie  są  tak  ważne  jak  przyjaciel!  Zanim  policjanci  zdążyli  coś 
powiedzieć,  weszła  babcia  i  krzyknęła:  -  Z dala  od mojej  wnuczki!  Policja  się  wycofała  i  odeszła.  Kinga była 
szczęśliwa,  podziękowała  babci  i  zaproponowała  duchowi,  że  może  zamieszkać  na  strychu  i  pozostać  jej 
przyjacielem.

Tak się zakończyła nasza legenda o duchu z usteckiej latarni.
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Legenda usteckiej syrenki – Natalia Nikodemska

Dawno temu żył mężczyzna o imieniu Feliks. Mieszkał w Ustce, w białej chatce z muru pruskiego. Feliks 
był  rybakiem.  Codziennie  o  świcie  wyruszał  na  połów ryb,  a  wracał  wieczorem.  Morze  Bałtyckie  znane było
z wiecznie spokojnych wód i wielkiej obfitości w ryby, więc nie jedyny Feliks miał taką rutynę. W Ustce żyło wielu  
rybaków,  ale  sieci  poławiaczy ryb  i  tak  zawsze były  pełne.  Pewnego dnia,  takiego  jak wszystkie  inne,  Feliks  
wyruszył z portu swoim kutrem rybackim „Mistral”. Zapowiadał się ciepły, słoneczny dzień, a zza horyzontu słońce 
wynurzało już swą promienną twarz. Feliks patrzył zadumany na ten urzekający krajobraz, gdy nagle coś przy 
prawej burcie się poruszyło. Zdumiony rybak pomyślał, że to jakaś wielka ryba i z uciechą zaczął szykować wędkę, 
gdy nagle sobie przypomniał.  Ojciec zawsze przestrzegał  go przed morderczymi syrenami.  Podobno uwodziły 
mężczyzn swym urokiem i porywały go w głębiny Morza Bałtyckiego, gdzie pożerały jego ciało. Feliks potrząsnął 
głową. Sam nigdy nie wierzył w tego typu bajeczki, a jednak coś w nim budziło niepokój. Zerknął za krawędź kutra,  
ale nic tam nie zobaczył. „Jestem głupi” - pomyślał. Nie istniały żadne syreny, żadne potwory morskie. Nie miał się 
czego bać. Ale nie wiedział, że z oddali przygląda mu się zaciekawiona, przepiękna kobieta.

Następnego ranka Feliks obudził się i wyruszył na morze. Było tak jak wczoraj, a jednak coś było inaczej. 
Czuł czyjąś niepokojącą obecność i wcale mu się to nie podobało. Czuł się tak, jakby ktoś go obserwował, jakby 
śledził  każdy jego ruch.  Wreszcie po pół  godziny nie wytrzymał i  krzyknął w przestrzeń:  „Pokaż się!”.  I  wtedy
to zobaczył. Coś na powierzchni wody się poruszało. Rybak ostrożnie skierował „Mistrala” w stronę tego dziwnego 
stworzenia,  gdy nagle to coś podniosło jedną z rąk.  Feliks  dostrzegł,  że trzyma kamień.  Przeraził  się i  chciał  
zawrócić kuter w drugą stronę, ale nagle usłyszał w głowie czyjś głosik: „Choć do mnie dzielny rybaku”. Gdy go 
usłyszał, uleciały z niego wszelkie obawy. Śmiało skierował kuter w stronę istoty i zobaczył, że na kamieniu są 
wyryte słowa. Feliks zmrużył  oczy,  skoncentrował się i  przeczytał:  “Nie jestem taka jak inne,  nie bój  się”.  Nie 
wiedział,  co  to  mogło  oznaczać.  I  właśnie  wtedy,  istota  raz  jeszcze  poruszyła  się  i  wynurzyła  z  wody.  Była
to najpiękniejsza kobieta, jaką widział w życiu. Wprost nie mógł się na nią napatrzeć Ale nagle spostrzegł – miała 
rybi ogon. I jakby w odpowiedzi na tę myśl syrena odwróciła się i odpłynęła w morze. Feliks chciał za nią krzyknąć,  
jednak głos uwiązł mu w gardle. W końcu odwrócił wzrok i skierował „Mistrala” w stronę zachodu słońca.

Następnego dnia,  rybak żeglując po Morzu Bałtyckim zastanawiał  się  nad tym,  co się  zdarzyło  dzień 
wcześniej. Aż trudno było uwierzyć w spotkanie syreny. Zawsze myślał przecież, że takie stworzenia nie istnieją.
Że to bajki, którymi straszono dzieci ku przestrodze. No i czego mógł się jeszcze spodziewać? Czy te wszystkie 
potwory z legend naprawdę istnieją? Był piękny dzień, taki jak wczoraj, taki jak zawsze. Może czas na zmianę? 
Miał mętlik w głowie a jednocześnie przyłapał się na tym, że wypatruje błysku łusek na tafli Bałtyku. Właściwie,
to mógłbym – oczywiście zakładając, że syrena się pokaże – wypytać ją o różne morskie stwory. Przypomniał  
sobie,  co  było  wyryte  na  kamyku.  “Nie  jestem  taka  jak  inne.”  Może  faktycznie  akurat  ta  syrena  nie  była  
zagrożeniem? Jednak mogła go chcieć zwabić podstępem. Nie wiedział co o tym wszystkim myśleć. Płynął dalej
w zamyśleniu.  Nagle  powiał  zimny,  porywisty  wiatr,  który  zwiastował  rychłe  opady.  Feliks  był  tak zaskoczony,
że zamiast  czym prędzej skierować „Mistrala” ku portowi, zaczął po prostu gapić się na przypływające znikąd 
czarne chmury. Nigdy tu nie było burz. Ustka znana była z wiecznie świecącego słońca. I znowu, tak jak wczoraj,  
usłyszał łagodny głos: „Uciekaj rybaku. Neptun jest zły”. Feliks spojrzał w wodę i już nawet nie był zaskoczony, gdy 
spostrzegł  syrenę.  Tym  razem  jednak  promieniowała  niepokojem.  A więc  jeśli  nawet  ona  się  boi,  to  chyba 
faktycznie powinien uciekać. Nagle, gdzieś daleko zagrzmiało i błysnęło oślepiające światło. Morze zaczęło się  
burzyć  i  pienić,  a  czarne  chmury  spowiły  niebo  gęstą  plątaniną  rozbłysków  światła,  huków  i  padającego 
strumieniami deszczu. Większa fala przelała się przez burtę i  zmyła z pokładu sieci z rybami. Feliks próbował 
złapać jedną z sieci, ale gdy już ją uchwycił, łódź przechyliła się niebezpiecznie i rybak chcąc nie chcąc musiał dać 
pochłonąć falom swój cały dobytek. Nagle zauważył idącą ku niemu ogromną falę i jednocześnie usłyszał głos:
„Ja jestem Neptun! Król mórz i oceanów!”. Strach zupełnie go obezwładnił i zaczął wołać w popłochu: „Czego ode 
mnie chcesz?! Błagam, zrobię  co zechcesz,  tylko mnie nie  zabijaj!”.  I  wtedy fala do niego dotarła.  Chlasnęła
w burtę tak mocno, że kuter najpierw przechylił się na bok, a potem runął prosto w wodę jak łódka z papieru. Nurt  
porwał Feliksa głęboko w morze. Wokół niego majaczyła czerń, brakowało mu powietrza. Spróbował popłynąć
w górę, w stronę gdzie nadal było powietrze i możliwość przeżycia, ale bezlitosny prąd szarpnął go jeszcze głębiej. 
W  końcu,  gdy  już  myślał,  że  się  utopi  usłyszał  rozpaczliwy  głos:  „Błagam  ojcze!  Pozwól  mu  oddychać!”.
Ku zdziwieniu zobaczył wielki bąbel powietrza płynący ku niemu. Już po chwili głowa Feliksa przebiła powierzchnię 
i poczuł, że może oddychać. Z nadmiaru powietrza zakręciło mu się w głowie. Zobaczył znaną już sobie syrenę
i poczuł nadzieję, gdy nagle obok niej pojawił się wielki mężczyzna. Miał długą brodę, był muskularny i trzymał
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w dłoni trójząb. „Dlaczego to zrobiłeś?!” - ryknął dziko na rybaka – „Po jakiego łososia powiedz mi zadawałeś się
z moją córką, co? Mało ci było panienek w Ustce?”
„Szanowny Neptunie” - powiedział roztrzęsionym głosem Feliks – „Ja nie zadawałem się z pańską córką, tylko
po prostu ona zwróciła moją uwagę, wczoraj na morzu i…”. „Zasługujesz na śmierć ty nasączona mułem gąbko!  
Kłamiesz mi tu w żywe oczy! Moja córka nie mogła zwrócić twojej uwagi, bo nie wypływała na powierzchnię!”. 
„Wypłynęłam ojcze” -  po raz pierwszy odezwała się syrena, która do tej  pory przysłuchiwała się wszystkiemu
z wystraszoną miną – „Proszę, nie zabijaj tego rybaka, to ja zasługuję na karę.”  „Idziesz za mną! Zostaniesz 
należycie ukarana!” – Neptun spojrzał na Feliksa – „Ty wrócisz na ląd, ale jeszcze raz cię zobaczę z moją córką,  
a…” – odwrócił się, złapał syrenę brutalnie za nadgarstek i pociągnął ją za sobą.

W tym samym momencie Feliks poczuł, że prąd porywa go gdzieś dalej i dalej, aż wreszcie upadł plecami 
na cudownie miękki piasek. Słońce mrugało do niego swoimi pomarańczowymi promieniami jakby nie dostrzegało 
traumy niedawnych wydarzeń. Po burzy nie było ani śladu. Feliks usiadł na piasku i po prostu wpatrzył się w wody 
Morza Bałtyckiego. I nagle ujrzał płynącą ku niemu jego ukochaną. Wstał na nogi pomimo skrajnego wyczerpania
i rzucił się w wodę. Spletli się w mocnym uścisku i tak przytuleni usłyszeli głos Neptuna: „Dostaliście swoją szansę. 
Zmarnowaliście  ją.  Od teraz  ten  człowiek  spoczywać  będzie  po  wieki  w toniach,  a  moja  córka  tkwić  będzie
na lądzie.” I wtedy wielka fala zalała Feliksa i wciągnęła go w głębię morza Bałtyckiego. Syrena została wypchnięta  
na piasek i przykuta w pozycji siedzącej do głazu. Nic nie mogła począć. Mogła tylko wypatrywać swojego rybaka 
unosząc rękę i mieć nadzieję na jego powrót.

Dni płynęły dalej, jakby nigdy nic się nie stało... Kto chciał zawsze mógł przyjść na molo, by podziwiać 
piękną syrenę. Jej pierś wiecznie rozpalona miłością do rybaka stała się symbolem szczęścia. Zaś duch Feliksa 
wspierał rybaków, pomagał w owocnych połowach i... nigdy nie przestawał błagać Neptuna o litość i wybaczenie. 
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Zabójcza piękność - Oliwia Daszyńska

Dawno, dawno temu, kiedy Ustka była jeszcze małą wioską rybacką należącą do Królestwa Prus, nosiła 
nazwę Stolpmünde, czyli  ,,Ujście Słupi’’.  Większość mieszkańców zajmowała się rybołówstwem, które było ich 
głównym źródłem dochodów. Wioskę zdobiły białe, rybackie chaty w szachulcową kratę. Wszyscy ustczanie się 
znali i żyli ze sobą w zgodzie, a ich życie toczyło się spokojnie i trochę monotonnie. Wioska była bezpiecznym 
miejscem, ale to wszystko miało się niedługo zmienić…

Piętnastego  października  1750  roku  Ustkę  nawiedził  potężny  sztorm.  Ludzie  schowali  się  w  domach
ze strachu przed silnym wiatrem i deszczem. Jednak znalazł się jeden śmiałek, który nie lękał się pogody i wybrał 
się  na plażę,  mimo niebezpiecznego wiatru.  Młodzieniec miał  na imię  Karl.  Przechadzał  się po piaszczystym, 
usteckim wybrzeżu,  spoglądając na niespokojne  wody Morza Bałtyckiego,  gdy nagle  jego oczom ukazała  się 
tajemnicza zjawa spowita mgłą. Chłopiec usłyszał łagodny, kobiecy głos, który tak przemówił do niego:

- Podejdź do mnie kochany.
- Kim jesteś? - zapytał zaniepokojony Karl.
-  Jestem  tylko  zwykłą,  samotną  niewiastą,  pragnącą  towarzystwa.  Podejdź  do  mnie... -  powiedziała 

tajemnicza zjawa.
Karl nieco onieśmielony podszedł bliżej niespokojnego morza i ujrzał piękną, niebieskooką nieznajomą, 

unoszącą się wysoko nad potężnymi falami Bałtyku. Młodzieniec zawstydzony urodą młodej dziewicy zaniemówił. 
Wpatrywał się w nią przez kilkanaście sekund, po czym niewiasta znów do niego przemówiła:

-Mój kochany, podpłyń tu do mnie i złap mnie za rękę, abyś mógł przyciągnąć mnie do brzegu. Pozwól
mi chociaż na chwilkę postawić stopę na lądzie.

Chłopiec zastanawiał się nad prośbą niewiasty, a ona, widząc jego zlęknioną twarz, zaczęła śpiewać. Jej 
głos był  czysty jak łza i  słodki  jak miód.  Momentalnie  zahipnotyzował  Karla.  Młodzieniec nie mógł  się oprzeć 
pięknej dziewicy oraz jej głosowi. Wskoczył do wody i zaczął płynąć w kierunku niewiasty. Im bardziej oddalał się  
od brzegu, tym piękna nieznajoma wydawała się być dalej od chłopca.

Karla zalewały coraz większe fale. Coraz ciężej było mu złapać oddech, z każdą chwilą robił się słabszy. 
Wciąż słyszał piękny śpiew dziewicy, jednak z sekundy na sekundę wydawał się on cichszy. Młodzieniec, płynąc, 
nie  spuszczał  wzroku  z  pięknej  niewiasty,  gdy  nagle  przed  jego  oczyma  ukazała  się  ciemność.  Straciwszy
na  chwilę  świadomość,  natychmiast  znalazł  się  pod  wodą.  Tajemnicza  zjawa  nagle  zniknęła  niezauważona, 
zostawiając za sobą czarne smugi dymu na niebie.

Tymczasem długa nieobecność chłopaka w domu postawiła na nogi całą wioskę. Wszyscy zaangażowali 
się w poszukiwania Karla, które trwały dniami i nocami, jednak bez rezultatu. Po tygodniu wietrznej i deszczowej 
pogody życie mieszkańców Ustki wróciło do normalności. W piątkowe popołudnie dzieci rybaków jak zawsze bawiły 
się na plaży pod opieką pracujących przy sieciach ojców.

Mali chłopcy, zobaczywszy na niebie czarne smugi dymu, postanowili  przyjrzeć się temu z bliska. Pod 
nieuwagę swoich opiekunów, oddalili  się od nich i  pobiegli  w stronę interesującego zjawiska nad wodą. Nagle 
poczuli gwałtowne ochłodzenie i krople deszczu na swoich głowach. Nie przerwali jednak swojej wędrówki do celu.  
Wszyscy,  z  wyjątkiem chłopców  i  ich  opiekunów,  uciekli  z  plaży,  ponieważ  doświadczenie  im  podpowiadało,
że nadciąga sztorm. Ojcowie, gdy zauważyli, że ich synowie zniknęli, od razu poszli ich szukać, jednak bez skutku.  
Młodzieńcy zniknęli bez śladu.

Po miesiącu życie mieszkańców po raz kolejny wróciło do normy, jednak znowu nie na długo. Podczas 
kolejnych sztormów znikali następni młodzi chłopcy. Za każdym razem przy poszukiwaniach zaginionych ludzie 
widzieli te same czarne smugi dymu na niebie. Mieszkańcy wioski nie wiedzieli, co stoi za znikaniem młodzieńców. 
Bardzo intrygujące było to, iż znikali tylko młodzi chłopcy, nie dziewczynki czy ludzie dorośli. 

Ustczanie  za  wszelką  cenę  chcieli  rozwiązać  tę  zagadkę,  więc  zwrócili  się  z  prośbą  o  pomoc
do najstarszego mieszkańca wioski – Hansa Landberga. Gdy zaczęli opowiadać mu, co się stało, starzec zasłabł. 
Domyślono się, że wie coś, o czym nie wiedzą pozostali. Mężczyzna jednak nie mógł wydusić z siebie słowa.
Po wyjściu przybyłych Hans opuścił swoją chatę, by nigdy już do niej nie wrócić. Ostatni raz widziano go na plaży
7 grudnia 1750 roku podczas… sztormu.

Po tajemniczym zniknięciu Hansa mieszkańcy zaczęli  plotkować,  że rzucił  się  do wzburzonego morza
i  utonął.  Tak naprawdę nikt  nie wiedział,  co się stało ze starcem i  z tymi  biednymi chłopcami,  którzy zniknęli
w tajemniczy sposób na usteckiej  plaży.  Niektórzy ustczanie  znający tę  legendę do tej  pory twierdzą,  że gdy  
pójdziemy na plażę podczas sztormu, możemy ujrzeć na niebie czarne smugi dymu. Ostrzegają, by na wszelki 
wypadek się do nich nie zbliżać.
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Kim  była  tajemnicza  zjawa?  Tego  się  już  nigdy  nie  dowiemy.  Odpowiedź  na  to  pytanie  najpewniej 
przepadła 7 grudnia 1750 roku wraz z Hansem Landbergiem. 

12



Legenda o usteckim dworcu kolejowym – Jagoda 
Podlasiak

Dawno temu w Ustce rozpoczęto remont starego budynku dworca kolejowego. Z jednej strony miał być
on centralnym punktem miasta  i  ważnym miejscem komunikacyjnym,  a  z  drugiej  strony  miał  stać  się  piękną 
wizytówką turystyczną, przyciągającą letników zmierzających do kurortu.

Dworzec remontowali robotnicy razem wspierający się w tym trudnym zadaniu. Pracowali mężnie dzień
i noc, w słońcu i w deszczu, w upale i w chłodzie. Prace trwały bardzo długo, ponieważ w nocy przez cały czas albo 
spadały  dachówki  z  dachu  albo  fruwały  cegły  i  ukradkiem  przewracały  się  przedmioty.  Nikt  nie  zwracał
na to większej uwagi, oprócz starszego dziedzica, który codziennie wieczorem przejeżdżał obok remontowanego 
budynku  swą  bryczką  zaprzęgniętą  w  dwa  rumaki.  Mijając  dworzec,  za  każdym  razem,  odczuwał  niepokój
i przechodził go zimny dreszcz. Konie stawały dęba, a on sam słyszał dziwne głosy odchodzące z remontowanej 
budowli.  Zatrwożony  dziedzic  opowiadał  wszystkim  o  swoich  odczuciach,  ale  nikt  nie  chciał  mu  uwierzyć. 
Robotnicy pracujący w ciągu dnia nie słyszeli  nawoływań, więc myśleli,  że są one wytworem jego wyobraźni.
Po pewnym czasie głosy jednak zaczęły być słyszalne również za dnia. Dźwięki zaczęły się nasilać i słychać było 
już nie tylko krzyki,  ale także niewytłumaczalne trzaski.  Wszyscy wpadli  w panikę,  że w budynku dworcowym 
straszy. Nikt nie chciał tam wchodzić. Wkrótce po okolicy rozeszła się wieść, że budynek nawiedziły duchy. Nawet  
zaczęto  nazywać  ustecki  dworzec  „strasznym  dworem”.  Ta  niecodzienna  sytuacja  zainteresowała  młodą, 
początkującą  dziennikarkę  Bogumiłę,  która  przybyła  do  Ustki  w  celu  odkrycia  tajemnicy  „strasznego  dworu”.  
Przeglądała  ona  stare  plany  i  archiwalne  dokumenty  oraz  słuchała  opowiadań mieszkańców,  żywiąc  głęboką 
nadzieję, że wkrótce uda jej się rozwiązać zagadkę. W końcu natrafiła na stary dokument z końca XIX w., z czasów 
rozpoczęcia budowy usteckiego dworca. Informacje zszokowały wszystkich. Okazało się, że w miejscu w którym 
stoi budynek, istniał kiedyś stary cmentarz. Znajdowały się na nim mogiły dawnych usteckich robotników, którzy 
zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach podczas budowy dworca. Dusze tragicznie zmarłych budowniczych, nie 
mogąc  zaznać  spokoju,  nawiedzały  to  miejsce  i  straszyły  ludzi.  Poproszono  sędziwego  dziedzica,  który  jako 
pierwszy  słyszał  odgłosy  zjaw,  aby  w  towarzystwie  egzorcysty  spróbował  porozmawiać  z  duchami  i  pomógł 
rozwikłać zagadkę tego dziwnego zdarzenia. Okazało się, że duchy nie mogą zaznać spokoju, ponieważ pragną  
przeniesienia  mogił  w inne miejsce.  Domagały się też ich poświęcenia.  Tak też uczyniono. Nieopodal  dworca 
utworzono miejsce poświęcone robotnikom, które po latach nazwano Parkiem Usteckich Stoczniowców.

Od tego momentu zjawy się uspokoiły i pozwoliły na dokończenie remontu budynku. Wówczas dworzec 
przestał być „strasznym dworem”, z każdym dniem stawał się coraz piękniejszy i był chętnie odwiedzany przez 
Ustczan.  Z  czasem ponownie  konieczna  stała  się  przebudowa  budynku.  Taka  przemiana  odbyła  się  właśnie
w ciągu ostatnich lat, kiedy to stary dworzec wraz z jego otoczeniem stał się piękną wizytówką kurortu Ustka.
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Legenda o upiorach ze stawku w Ustce – Natalia 
Żukowska

Dziewczynka jak co dzień siedziała w ogrodzie koło swojej chatki bawiąc się szmacianą lalką, gdy nagle mama 
zawołała ją na obiad to ta zostawiła swą lalkę biegnąc od razu w stronę domu. Jak Rozalia wbiegła do domu
to posiłek czekał na nią już na stole, były to pieczone ziemniaczki oraz barszcz ukraiński. Czarnowłosa zjadła obiad  
z apetytem i po chwili pobiegła znów do ogrodu, jej lalki, która nazywała się Emilia już tam nie było. Dziewczynka  
spanikowała, ponieważ bardzo zależało jej na lalce. Szukała ją wszędzie, pierw w ogrodzie a potem w domu,
a nigdzie jej nie było. Zmartwiona, szła do swego ojca powiadomić go o tym, że zgubiła Emilię, ale gdy wyszła już 
za ogrodzenie zobaczyła małe ślady stóp, które prowadziły w stronę lasu, który był nie daleko ich domku. Rozalia
z czystej ciekawości zaczęła podążać za śladami. Po długiej wędrówce po lesie w końcu dotarła na miejsce, gdzie  
ślady się  kończyły,  tam,  na drzewie,  które  przewróciła  silna wichura  siedziała  mała wróżka.  Dziewczynka  nie 
wierzyła w to, co w tamtym momencie widziała.
- Stoisz, jakbyś zobaczyła jakiegoś ducha, Rozalio.  -  Wymamrotała wróżka-przeczesując ręką włosy lalki, którą 
zabrała czarnowłosej.
Rozalia stała jak słup soli. Nawet jedno słowo nie zdołało wyjść jej z ust, stała wręcz sparaliżowana z szeroko  
otwartymi ślepiami. Wzrok wróżki z lalki skupił się na dziewczynce, a po chwili się cicho zaśmiała. 
-Nigdy wcześniej nie widziałaś wróżki? Mieszkasz przecież obok tego lasku, tu jest ich pełno. Jest Migotka, Mona,  
Mozaloria oraz ja z tych najlepszych i najbardziej uzdolnionych. Powinnaś czuć zaszczyt, że w ogóle marnuje swój  
jakże cenny czas na akurat ciebie. - Po usłyszeniu tych słów, Rozalia podeszła do wróżki, wyrwała jej Emilię z rąk
a potem od razu przytuliła ją do siebie. 
- Co ty taka naburmuszona? Nie pisnęłaś w moją stronę ani słowa, a ja tylko chciałam cię zbawić tu, ponieważ  
jestem w stanie coś dla ciebie zrobić. - Wróżka puściła oczko w stronę Rozalii z lekkim, podstępnym uśmieszkiem 
na twarzy.  Czarnowłosa  przytuliła  mocniej  lalkę,  jedną  odpowiedzią  do  wróżki  było  lekkie  przechylenie  głowy
w lewą stronę, co miało oznaczać, że nie za bardzo wiedziała o co jej chodzi. Wróżka położyła nogę na nogę
i po chwili westchnęła. Wypowiedziała cicho, z zamkniętymi oczami jeszcze kilka słów.
- Jesteś taka nie kumata.. Dobra, do rzeczy! Jestem w stanie spełnić twoje jedno marzenie. Tylko chyba mi nic nie  
powiesz, bo do tego czasu mam wrażenie, że ci ucięło język. - W połowie monologu spojrzała się na dziewczynkę, 
ze znudzonym wyrazem twarzy.
-  Mam marzenie, ale jest nie do spełnienia...  Chciałabym, by koło mej chatki był staw, przy którym mogłabym  
spędzać dni bawiąc się Emilią i innymi lalkami. Zabawy w ogrodzie już mi się zaczynają nudzić, a przy wodzie,  
myślę, że byłoby o wiele zabawniej. - Wróżka po usłyszeniu jej słów podniosła brwi do góry, myślała, że będzie jak 
z  innymi  dziećmi,  którym spełniała  marzenia,  mieli  za  marzenia,  rzeczy,  które  były  wręcz  nie  do spełnienia.  
-  Dobrze. Jest to łatwe do wykonania, załatwię ci piękny stawek koło domu, ale to może mi zająć trochę czasu.  
Ach,  ostrzegam także,  że  cały  mój  projekt  nie  będzie  idealny  czy  bezpieczny.  Nie  będziesz  mogła  wchodzić
do stawu, być może skończy to się tragedią. - Powiedziała Mozolowaniaona czyli wróżka, z uśmiechem na twarzy 
a po chwili zniknęła. Rozalia chciała jeszcze coś wypowiedzieć, ale już nie miała do kogo, skoro wróżki już nie było. 
Po woli zaczęło się ściemniać więc dziewczynka zaczęła szybko biec do domu. Po długim wieczorze spędzonym 
na grach planszowym ze swym ojcem, w jej głowie cały czas siedziała rozmowa z Mozolowaniaoną. Dziewczynka  
spokojnie poszła spać, a gdy rano się obudziła to koło jej łóżka, na podłodze znalazła kartkę, na której pisało ,,Koło  
twego ogrodu, wszystko gotowe’’. Rozalia biegiem ubrała się oraz wybiegła zza ogrodzenie, obeszła wszystko koło  
domu i  po chwili  ujrzała  staw,  blisko lasu.  Czarnowłosa bardzo  się  cieszyła,  przez kilkanaście  dni  codzienne 
przychodziła  tam by się  pobawić,  lecz pewnego dnia  przypomniało  jej  się  o  ostrzeżeniu  wróżki,  co podkusiło  
Rozalię do sprawdzenia tego, co się stanie. Posadziła lalkę koło drzewka co było koło stawu oraz powoli zaczęła 
wchodzić do wody, gdy weszła już po szyje to nagle coś chwyciło ją za nogę oraz pociągnęło na dno. Czarnowłosa  
nie wiedziała co się dzieje, nie mogła załapać oddechu a po chwili zaczęła się zwykle topić. Miesiące poszukiwań 
dziewczynki poszły na marne, bo mało kto wiedział o tamtym miejscu. Pewnego dnia, trzy lata po całej sytuacji  
przybyły w tamto miejsce dwie osoby, była wtedy godzina dwudziesta czwarta, a oni gadali ze sobą jak nigdy nic,
a nagle, z wody wyjawił się duch dziewczynki z Emilią w ręce. 
-Wy też chcecie się zemną pobawić? Jestem Rozalia, utopiłam się w tym stawie trzy lata temu, pobawmy się!  
Z wody, dwa, długie, obślizgłe glony wyjawiły się oraz tą parę osób złapało za talię i wciągnęło do wody. Od tamtej  
pory krąży legenda, że jak przyjdzie się w to miejsce, o godzinie dwudziestej czwartej, duch dziewczynki zapyta cię 
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o grę, a gdy będziesz milczał, uciekniesz, powiesz, że tak, to zostaniesz wciągnięty pod wodę, lecz gdy powiesz,  
że nie to duch Rozalii zniknie, płacząc.
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Legenda o Bunkrach Blüchera – Kornelia Sierzputowska

Działo się to w drugiej połowie osiemnastego wieku. Gebhard Leberecht von Blücher przybył do Słupska. Zakochał 
się ze wzajemnością w pięknej ustczance i musiał przy okazji spraw służbowych ją odwiedzić. Był osobą mocno 
skupioną  na  swojej  pracy,  ale  przy  swojej  Zofii  zupełnie  tracił  głowę.  Ulubionym  sposobem  zakochanych
na  wspólne  spędzanie  czasu  były  długie  spacery  brzegiem  morza.  Wsłuchiwanie  się  w  szum  fal,  śpiew
i skrzeczenie mew oraz piękne różowo- złote zachody słońca były dla nich niezapomniane. Na te kilka wspólnie 
spędzanych wieczornych godzin czekali z niecierpliwością. Zofia często odwiedzała Gebharda w pracy. Ukochana 
doradziła mu, żeby wybudować pomieszczenia, w których żołnierze mogliby wypoczywać oraz kuchnie polową. 
Wszystkie jej rady były dla niego bardzo cenne i można by jej było słuchać godzinami. Oboje bardzo pragnęli, aby 
ich miłość mogła trwać po grób. Niestety Gebhard zbyt dużo czasu spędzał na zabawach z kolegami. Zofia bardzo 
za nim tęskniła i  czuła, że z każdym dniem się od siebie oddalają. Wydawało się jej,  że jest dla niego całym 
światem. Niestety Gebhard został zmuszony do odejścia z wojska. W tym trudnym dla Zofii czasie, pisała do niego 
listy. W jej brzuchu zaczęło rozwijać się ich maleństwo. Nie mogła zrozumieć dlaczego ukochany nie odpisuje. 
Pojechała  do  Słupska,  żeby  porozmawiać  z  jego  kolegami,  ale  dowiedziała  się  tylko,  że   prawdopodobnie 
przebywa w Miastku i ma żonę. Było to dla niej ogromnym szokiem. Nie mogła zrozumieć, dlaczego tak postąpił. 
Postanowiła mimo wszystko urodzić ich dziecko. Wiosną następnego roku przyszła na świat ich córeczka Matylda. 
Był to dla młodej mamy mimo wszystko cudowny czas. Z pomocą swoich rodziców dochodziła do siebie po trudach 
porodu. Spacerowała z małą Matyldą brzegiem morza i odtwarzała w pamięci wspomnienia. W nocy, gdy córka już 
szła spać płakała w poduszkę, żeby jej nie obudzić. Niestety zły los sprawił, że Gebhard dowiedział się o tym,
ze ma dziecko i pod osłoną nocy postanowił obie kobiety unieszkodliwić. Bał się, ze straci rodzinę i pracę. Nie  
chciał już pamiętać o tym jak bardzo był zakochany w Zofii. Wolał odciąć się zupełnie od wspomień i zatrzeć ślady  
po istenieniu Zofii  i  Matyldy.  W nocy wczesnym latem zakradł się  do domu rodziców byłej  ukochanej  i  chciał 
zastrzelić  ją  i  maleństwo.  W momencie,  kiedy  zamierzał  to  zrobić  Matyla  otworzyła  oczy  i  się  uśmiechnęła. 
Gebhard zamarł. Łzy staneły mu w oczach. Zofia się obudziła i podeszła do niego z bardzo smutnym wyrazem 
twarzy. Nie była w stanie wydobyć z siebie żadnego słowa. Od tej pamiętnej nocy odwiedzał córkę i jej mamę, 
kiedy tylko miał  wolną chwilę. Zofia wiedziała,  że jest  to dla niego bardzo ważne, aby spędzać z córką czas.  
Niestety  musiał  wyjechać  do  Stargardu  i  tam  zajmował  się  modernizacją  i  szkoleniem armii.  Kontakt  z  nim 
całkowicie się urwał. Zofia dowiadywała się tylko, ze bierze udział w licznych bitwach i nimi dowodzi. Z dużym 
opóźnieniem dowiedziała się, że zmarł  w swoim pałacu w Krobielowicach. Na zawsze pozostał  w jej  pamięci.
Na pamiatkę bohaterskich walk Gebharda w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku wybudowano w Ustce 
kompleks niemieckich bunkrów. Jest tam działobitnia działa prowadzącego oraz bunkier dowodzenia z dalmierzem, 
dzięki któremu można było namierzyć potencjalne cele. Pewnie Zofia by była dumna, że pamięć jej ukochanego  
została uczczona w ten sposób.  
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Opowieść o Seekenmoor – Stawku Upiorów – Marika 
Uljanicka

Stawek Upiorów znajduje się w zachodniej części uroczego miasta Ustka. 
Jest to dziś dość przyjazne miejsce, które skrywa jednak wiele tajemnic, legend i opowieści.         
Jak sama nazwa wskazuje, historie związane z tą okolicą nie niosą za sobą niczego dobrego. 
Jesteście gotowi na jedną z nich? 
Opowiem Wam pewną mroczną historie, która wydarzyła się wieki temu nad Seekenmoor.
Otóż wiele lat temu, kiedy to Ustka była jeszcze typową osadą rybacką, wieść, iż rzeka Słupia obfituje

w łososie przyciągała wielu okolicznych rybaków. 
Niestety nie każdemu z nich udało się szczęśliwie wrócić do domu rodzinnego. 
Małe jeziorko bagienne przyciągało swoją naturalną urodą, powodując zbyt bliskie podejście do zguby, jaka 

czekała w mrocznych wodach stawku. 
Legenda mówi o pojawiającym się światełku, które w jakiś sposób skłaniało do podejścia w jego stronę. 

Nikt nie przypuszczał, że to światełko zguby, podróż bez możliwości powrotu. 
I  tak  było  tym  razem,  gdy  pewnej  nocy  rybacy po obficie  zakrapianej  biesiadzie, mieli  udać  się

do pobliskiego Lędowa, gdzie tymczasowo zamieszkiwali. 
Z uwagi, iż była to już nocna pora, nakazali  woźnicy by skrócił drogę i pojechał przez las. Jak kazali,  tak 

uczynił.
Woźnica był już bardzo zmęczony po całym dniu pracy i możliwość skrócenia drogi była jak najbardziej 

pożądana. Jadąc przez las, w pewnym momencie dostrzegł światełko – jakby płomyk.
Był pewien, że dotarł już do Lędowa. Poczuł się jednak nieswojo, gdy wspomniane światełko zaczęło się 

przemieszczać, po czym rozbłysło niesamowicie mocnym blaskiem, a następnie zgasło otaczając powóz mroczną 
ciemnością.

 Konie wystraszyły się, zerwały z powozu i pobiegły przed siebie. Woźnica i pasażerowie, którzy przerażeni 
wyskoczyli z pojazdu poczuli otaczający ich nieprzyjemny chłód oraz zimny, niewidzialny dotyk rąk, który popychał 
ich w stronę bagiennego jeziorka.

Wołali  o  pomoc,  ale  nikt  ich  nie  słyszał.  Przerażony  woźnica  widział  jak  jego  pasażerowie  znikają
w otchłani przerażającej wody, a sam będąc już po pas w wodzie, błagał o litość zaciskając przy tym pięści.

 W pewnym momencie, gdy podniósł wysoko głowę i spojrzał w niebo, ujrzał ponownie to samo światełko
i poczuł jakby niewidzialna moc wyciągała go z bagiennej zguby. Nie wiedział, czy jeszcze żyje, czy może już  
umarł. Czy to dzieje się naprawdę, czy to sen, a raczej koszmar?

Nie dokończył swojej myśli i stracił przytomność. Jak długo to trwało? Tego nie wie nikt. Gdy się ocknął  
nadal była noc. Niebo nad nim było przejrzyste i pełne pięknych gwiazd. Oszołomiony rozejrzał się wokół – ujrzał  
piękną, spokojną taflę wody i odbicie księżyca.

Zerwał się na równe nogi i pobiegł do Ustki krzycząc i szukając pomocy. Walił do każdych drzwi. Zbudził 
całą osadę. Opowiedział, co się wydarzyło nad Seekenmoor.

 Ludzie przerażeni zebrali się nad stawkiem, gdzie znaleźli ślady kopyt koni i kół powozu, które prowadziły 
prosto do wody. Ochotnicy przeczesali cały zbiornik, ale niczego nie znaleźli.

Mieszkańcy postanowili,  że tajemnicze zniknięcie biesiadujących rybaków należy rozwikłać i  zebrali  się
w nocy nad jeziorkiem, aby móc zobaczyć na własne oczy, co tam mogło się wydarzyć.

Gdy nadeszła  noc,  przez dłuższy czas nic  nadzwyczajnego się  nie  działo.  W momencie,  gdy już byli 
zmęczeni  oczekiwaniem  na  coś,  co  mogłoby  się  wydarzyć  wodę  spowiła  gęsta,  mroczna  mgła.  Otoczył  ich 
nieprzyjemny chłód i uczucie oplatających, zmarzniętych dłoni, które w jakiś sposób zaciągały ich w kierunku wody.

Krzyczeli, próbowali się bronić, ale niewidzialna siła była znacznie silniejsza. Jedynie nielicznym udało się 
ją przezwyciężyć.

Ocaleni  zaczęli  opowiadać wszystkim mieszkańcom,  co  się  wydarzyło,  ostrzegali,  by  nikt  się  tam nie 
zbliżał. Głosili, że w nocy pojawiają się tam dusze topielców, które porywają niewinnych ludzi do wody. 

Choć  minęło  już  wiele  lat  i  za  dnia  Stawek  Upiorów  jest  dość  przyjemnym miejscem,  gdzie  można 
odpocząć,  pooglądać ciekawe,   niespotykane gatunki  zwierząt  i  roślin,  to  jednak,  gdy zapada zmrok,  miejsce
to wzbudza w mieszkańcach pewien lęk i niepokój.

Do dziś ze stron tego mrocznego miejsca usłyszeć można tajemnicze pohukiwanie sowy. Wiem o tym, 
gdyż sama mieszkam bardzo blisko Seekenmoor.
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Wiktoria Seńkowska

Dawno, dawno temu w Ustce, niedużym miasteczku wydarzyła się historia niezwykła. Pokazuje ona, że warto być 
wdzięcznym za to co dostajemy i czasem dać coś od siebie. Victoria która jest główną bohaterką tej legendy, była  
mieszkanką  dawnej  Ustki,  w  jej  czasach  żyło  tam  około  50  osób,  więc  można  się  domyśleć,  że  wszystkie 
informacje – te prawdziwe, jak i te, które możemy nazwać plotkami, rozchodziły się w chwilę. Victoria była dobrą 
dziewczyną, znała ona swoją wartość, umiała się postawić, gdy coś jej nie odpowiadało, a do tego miała dar. 
Widziała więcej niż inni. Była bardzo wrażliwa na zmiany astrologiczne. Dziewczyna często widziała zjawy, które 
wchodziły w grupę ludzi i już nigdy z niej nie wychodziły, rozpływały się. Kątem oka potrafiła dostrzec cień, zarys 
ludzkiej postaci, jednak gdy odwracała głowę by się upewnić, że to co widzi jest prawdziwe jedyne co widziała
to pustkę. Nikomu o tym nie mówiła, bo wiedziała, że ludzie uznają ja za wariatkę. Jedyną osobą, która wiedziała
o zdolnościach czy też przekleństwie dziewczyny była Samanta. Kobieta ta była wiedźmą, ale nie taką co trzymała  
w słoiku odnóża żab czy śluz węża. Wróżyła ona bowiem z kart tarota, naprzeciw morza, otaczało ją także sporo  
zieleni. Pewnego wieczora Victoria przyszła do Samanty na herbatę i opowiedziała kobiecie dziwaczną rzecz która 
się jej ostatnio przytrafiła:
- Dzień dobry Samanto.
- Dzień dobry Viciu – kobieta uwielbiała mówić do dziewczyny zdrobniale.
- Samanto, ostatnio gdy pomagałam ojcu załadować statek na łowy to wydarzyło się coś naprawdę dziwnego. Otóż 
po całej odprawie, kiedy ojciec już odpłynął na tyle daleko, że nie było go widać na horyzoncie, zaczęła czuć się 
dziwnie.
- Dziwnie? To znaczy jak skarbie? - popijając herbatę Samanta zadawała kolejno pytania.
- Zaczęło mi się kręcić w głowie, byłam wpółprzytomna i widziałam jakby… widmo – wyszeptała dziewczyna tak  
cicho jakby bała się, że ono ją słyszy.
- Widmo powiadasz. Opisz mi proszę jego wygląd.
-  Wyglądał  jak połowa człowieka i  połowa syreny,  miał  długie włosy,  ale nie była  to kobieta  i  w ręku trzymał 
ogromny widelec.
- Ach… już wiem kogo widziałaś. To był Neptun, Tylko co on mógł od ciebie chcieć… zaraz rozłożę karty i się 
dowiemy.
Wiedźma omotała karty dymem z kadzidła i zaczęła je tasować. Kładła je z kamienną twarzą, nie dało się z niej 
wykryć żadnych emocji. Victorii ze stresu zaczęła się odzywać w brzuchu wcześniej wypita herbata. Gdy wszystkie 
karty były rozłożone, po chwili milczenia, Samanta mówi z uśmiechem:
- Nie masz się czego obawiać, Neptun chciał Ci dać znać, że będzie się opiekował twoim ojcem podczas rejsu.
- Naprawdę? - zapytała dziewczyna z niedowierzaniem.
- Nie… tak sobie z ciebie żarty robię – powiedziała sarkastycznie wiedźma.
No oczywiście, że naprawdę… proszę Viciu, wręczam Ci tę perłę. Podaruj ją Neptunowi następnej nocy.
- Oczywiście, dziękuję Pani bardzo. Do widzenia.
- Do widzenia drogie dziecko.
Jak  wiedźma kazała  tak  też  nasza  bohaterka  zrobiła.  Następnej  nocy  udała  się  do  portu,  czekała  i  czekała
na widziane parę dni temu widmo. Gdy znowu poczuła, że kręci jej się w głowie zawołała przed siebie: „Neptunie,  
proszę podpłyń do mnie, chcę Ci coś podarować”. W tym momencie widmo zaczęło przybliżać się do Victorii, a gdy  
już dzieliło ich kilka centymetrów, dziewczynę ogarnął niewyjaśniony spokój i poczucie bezpieczeństwa.
- Neptunie. Wiem, że chronisz mojego ojca i bardzo Ci za to dziękuję. W ramach podziękowań, aby nie były to tylko  
puste słowa, chcę Ci podarować tę perłę.
- Neptun wzruszony podziękował dziewczynie i obiecał, że za ten miły gest będzie chronił wszystkich ludzi, którzy 
wejdą do portu lub odważą się na wypłynięcie w morze.
I od tamtej chwili każdy kto wejdzie do portu lub wypłynie w morzę jak obiecał Victorii Neptun, będzie obdarzony  
jego uwagą i bezpieczeństwem.
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