Zuzia Reiss, Julia Subocz, Marta Panfil, Paulina i Karolina Węgrzyn
Powstanie Elbląga
Dawno temu żył młody mężczyzna o imieniu Edmund, który był podróżnikiem. Pewnego razu,
kiedy był w podróży, odnalazł piękną, długą rzekę. W okolicznych lasach było dużo zwierzyny
i owoców. Pomyślał więc, że założy małą osadę, która będzie nazywała się Elbląg. Sprowadził w te
strony ludzi ze swojej dawnej wioski i założył osadę. Nie było jednak łatwo. Krzyżacy atakowali Elbląg.
Podczas jednego z ataków zabity został Edmund. Jego miejsce zajął Krzyżak Hermann von Balk, który
rozwinął osadę tak, że powstało miasto. I tak powstało miasto Elbląg.

Olaf Suchocki, Kamil Pieróg, Julia Wróbel, Basia Kamińska
Powstanie Elbląga
Za dawnych czasów żył niezbyt bogaty pan Hermann, który pochodził z Niemiec. Blisko niego
mieszkała piękna, złotowłosa kobieta, którą bardzo lubił.
Pewnego dnia przez przypadek spotkali się koło fontanny i Hermann zaprosił ją na kawę.
Kobieta miała na imię Ela. Następnego dnia poszli razem nad rzekę na spacer i pocałowali się.
Po pewnym czasie Hermann poprosił ją o rękę. Ela zgodziła się i wzięli ślub. Na pamiątkę ich
miłości powstało miasto Elbląg.

Jakub Jaśniewski, Grzegorz Romańczuk
Jak powstał Elbląg?
W 1235 roku na potrzeby Malborka Hermann von Balk maszerował z batalionem Krzyżaków
przez północną granicę Polski. Szukał miejsca do zamieszkania przez bardzo długi czas i nie wiadomo
ile to już trwało. W końcu natrafili na starca, który siedział przy zniszczonym kościele. Starzec poradził
im, żeby odbudowali stary kościół i w tym miejscu założyli miasto. Hermann powiedział, że to dobry
pomysł. I tak się stało.
Następnego dnia Hermann ogłosił, że zbuduje w tym miejscu miasto. Rok później miasto było
już prawie skończone, a Hermann doprowadził do podpisania dokumentów, które potwierdzały
założenie miasta Elbląg. W Elblągu powstała brama targowa, która stoi aż do dziś. Odbudowano także
stary kościół. I tak powstał Elbląg.
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Miłosz Pasymowski, Gustaw Osik
O Eli i Blągu
Dawno, dawno temu była wioska, w której mieszkała Ela. W wiosce żyło jej się dobrze, ale
brakowało jej miłości. Pewnego dnia zauważyła mężczyznę, który przechadzał się po wiosce. Ela
podbiegła i zapytała jak się nazywa. Odparł, że Bląg. Pokochali się od pierwszego wejrzenia. Wstydzili
się przyznać do uczuć. W końcu Bląg odważył się powiedzieć co czuje do Eli.
Codziennie spotykali się nad rzeką, rozmawiali ze sobą tak długo, aż Bląg zrozumiał, że nie
można tego przeciągać. Oświadczył się Eli. Na cześć ich miłości powstało miasto Elbląg i rzeka Elbląg.

Natalia Konończuk, Karolina Jurczak
Tajemnicza kobieta
Dawno, dawno temu na północy maszerował oddział Krzyżaków. Na czele szedł Hermann von
Balk. Nagle zemdlał. Usłyszał przeraźliwy pisk i wołanie:
- Hermann! Hermann! Wtedy zobaczył tajemniczą postać. To była dziewczyna. Miała mnóstwo piór
we włosach, fioletowe oczy, a za nią palił się ogień. Ocknął się i zrozumiał, że pokochał tajemniczą
dziewczynę. Zaczął jej poszukiwać. Szukał jej trzy tygodnie.
Pewnego dnia podczas odpoczynku nad rzeką zobaczył w jej tafli odbicie dziewczyny.
Powiedziała do niego:
- Ta rzeka nazywać się będzie Elbląg, a wszystko dookoła nazywać się będzie tak samo.
Dziewczyna zniknęła. Hermann zrobił to, co kazała mu zrobić dziewczyna. Założył miasto o nazwie
Elbląg. Żył w nim 5 lat.
Pewnego razu wybrał się znów nad rzekę i ujrzał w niej tajemniczą kobietę. Wyciągnęła dłoń i
pocałowała Hermanna. Wtedy Hermann zniknął razem z kobietą. I tak powstał Elbląg.

Mikołaj Suszak, Julian Luber, Kevin Klimczak, Roksana Lizińska, Zuzia Rentflejsz
Bank… katedra… Elbląg
Dawno, dawno temu przechadzał się po osadzie pan o imieniu Hermann. Spotkał on tam
swoich dawnych kolegów. Mieli oni na imię Radosław i Marcin. Panowie poszli napić się kawy. Nagle
Hermann wpadł na pewien pomysł. Hermann powiedział kolegom:
- Marcinie! Radku! Stworzymy bank o nazwie Elbląg.
Koledzy odpowiedzieli:
- Świetny pomysł!
Minęły trzy lata. Hermann wraz z kolegami założył bank. Był on gigantyczny. Po upływie
dwóch lat koledzy mieli 30 milionów w banku. Herman znowu wpadł na świetny pomysł.

- Mamy tyle pieniędzy. Założymy swoje miasto o nazwie Elbląg.
Zamiast banku postawili katedrę. Wybudowali więcej budynków, kawiarni, mostów, szkół i
sklepów z pieniędzy zarobionych w banku. I tak powstał Elbląg.

Legendy napisane przez uczniów klasy 4c powstały po lekturze legend związanych z
powstaniem Gniezna i Warszawy. Ślady tych legend można napotkać w twórczości czwartoklasistów.
Zadanie jakie postawiłam uczniom to napisanie legendy, która zakończy się słowami „ I tak powstał
Elbląg.” Przed przystąpieniem do zadania uczniowie wysłuchali historii związanej z założeniem Elbląga
w 1237 roku przez Hermanna von Balka. W każdej z legend pojawia Hermann von Balk. W wybranych
legendach uczniowie łączą założenie Elbląga z powstaniem budynków takich jak katedra, brama
targowa czy budynek Galerii El. Legendy uczniów klasy 4c to ciekawa próba zmierzenia się z historią
powstania naszego miasta.
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