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O dziewczynie i latarni morskiej 
w Rozewiu 
Natalia ze swoim młodszy rodzeństwem, Piotrkiem i Ewą, 

poszła na długi spacer brzegiem morza.  

– To latarnia morska? – zapytał zdziwiony Piotrek. – Wygląda 

jak wielki komin... 

– To latarnia morska w Rozewiu – wyjaśniła Natalia. – Wiecie, 

do czego służy? 

– Ja wiem! Ona w nocy świeci, żeby ją marynarze na statkach 

widzieli! 

– A chcecie ją zwiedzić? – zapytała.  

Oczywiście, że chcieli.  

W latarni był przewodnik i opowiedział im jej historię. Dzieci 

miały wiele pytań. 

– Dlaczego latarnię zbudowano akurat w tym miejscu? – 

spytał Piotrek. 

– Morze jest tu bardzo niebezpieczne – wyjaśnił przewodnik. 

– Przy brzegu znajdują się skały, o które okręty mogą się 

rozbić.  

– Ale w dawnych czasach tej latarni przecież nie było – 

zauważyła Ewa. – To jak ostrzegano marynarzy? 

– Niestety, nie ostrzegano i wiele statków tonęło, gdy natrafiły 

na podwodne skały... – wyjaśnił Paweł. 
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Rozewie to było jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc 

na Bałtyku. Z tym miejscem jest związana legenda 

o dziewczynie, która miała na imię Krysta. Opowiem ją Wam. 
 
Dawno, dawno temu, dziewczyna o imieniu Krysta pływała na 

statku z żeglarzami i swoim ojcem Frankiem. Frank był 

odważny i bardzo kochał córkę. Uważał, że Krysta przynosi 

mu szczęście. Pewnego dnia wypłynęli z Gdańska w bardzo 

złą pogodę. W trakcie podróży sternik popełnił błąd i skierował 

żaglowiec w stronę brzegu. Statek wpadł na skały i utonął. 

Wszyscy marynarze zginęli. Uratowała się tylko Krysta. Morze 

wyrzuciło ją na plażę w Rozewiu. Krysta zamieszkała 

w Rozewiu a potem wyszła za mąż za rybaka. Przez lata 

zapalała ogniska na skarpie, żeby ostrzec statki przed 

niebezpieczeństwem. Kontynuowała to jej rodzina. Krysta 

była pierwszym latarnikiem w Rozewiu. 
	
Już w starożytności statki ostrzegano przed niebezpiecznymi 

brzegami. Budowano wysokie wieże i na nich zapalano 

ogniska. Najstarsza latarnia morska znajduje się w Egipcie. 

Egipcjanie byli pierwszymi latarnikami.  

Potem zamiast ognisk zapalano lampy naftowe. Gdy była 

mgła, ostrzegano statki także dźwiękiem, syrenami.  

Teraz nawigacja satelitarna pomaga statkom dotrzeć 

bezpiecznie do portu. 
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Jak wygląda 
latarnia morska? 
Znajdź w tekście 
opis, narysuj ją 
i podpisz. 

 
 
 
 
 
1. Na jakim statku pływała Krysta? 
2. Dlaczego statek się rozbił? 
3. Co stało się z marynarzami z rozbitego 

statku? 
4. Jak Krysta ostrzegała statki przed 

niebezpiecznym brzegiem? Znajdź 
fragment w tekście i go przepisz. 

 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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5. Przeczytaj jeszcze raz legendę o Kryście. 
Naucz się pięknie czytać ten fragment. 
 
6. Oto zawody związane z morzem. Dopasuj 
części, aby zdanie było prawdziwe.  
 
 

Żeglarz łowi ryby 
 

Marynarz pracuje w latarni 
morskiej 

Sternik pływa na statku 
 

Latarnik pływa na żaglowcu 
 

Rybak kieruje statkiem  
 

 
Przepisz zdania do zeszytu 
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Tropiciel słówek 
1. Znajdź w tekście te zawody i wykonaj karty do 

słowniczka 

 

 
 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
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Jak działa język? 
 
 

Już w starożytności statki ostrzegano przed 

niebezpiecznymi brzegami. Budowano wysokie wieże i na 

nich zapalano ogniska. Najstarsza latarnia morska znajduje 

się w Egipcie. Egipcjanie byli pierwszymi latarnikami.  

Potem zamiast ognisk zapalano lampy naftowe. Gdy 

była mgła, ostrzegano statki także dźwiękiem, syrenami.  

Teraz nawigacja satelitarna pomaga statkom dotrzeć 

bezpiecznie do portu. 

 
  

 
 

 
 

 

budować→ ludzie budowali→budowano 

ostrzegać→ludzie ostrzegali→ostrzegano 

sapalać→ludzie zapalali→zapalano 
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Uzupełnij 
 
 
pomagać → ludzie ……………  → …………… 
 

ostrzegać → ludzie ……………  → …………… 
 
 
budować  → ludzie ……………  → …………… 
 
 
zapalać  → ludzie ……………..  → …………… 
 
 

Już w starożytności statki …………………. przed 

niebezpiecznymi brzegami. …………………. wysokie wieże 

i na nich zapalano ogniska. Najstarsza latarnia morska 

znajduje się w Egipcie. Egipcjanie byli pierwszymi latarnikami.  

Potem zamiast ognisk ……………………. lampy 

naftowe. Gdy była mgła, …………………………. statki także 

dźwiękiem, syrenami.  

Teraz nawigacja satelitarna pomaga statkom dotrzeć 

bezpiecznie do portu. 

 

 

 
 


