Tomik poezji uczniów klas I – VI
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie

Głogów 2016

Wiersze uczniów zawarte w tomiku poezji

Głogów mój dom, moja mała ojczyzna
Moje miasto
Mieszkam w Głogowie od urodzenia
I wiecie co? On cały czas się zmienia.
Wjeżdżając do miasta wita nas most różowy.
Już od dawna jest tak kolorowy.
Czasami w MC Donaldzie coś sobie zjemy,
byle nie za często - bo przytyjemy!
Mamy tu ratusz i zamek przy Odrze.
Mieszkam w Głogowie i jest mi tu dobrze.
Maja Kijowska, klasa I c

Moje miasto
W moim mieście Głogowie
Odra pod mostem płynie.
Jest starówka, która z kamienic słynie.
Jest muzeum, które historie głogowskie kryje.
Są też słynne nasze dzieci na pomniku ukazane.

Julian Dylewski, klasa I c

Moje miasto
Głogów miasto me kochane,
klomby kwiatami obsiane.
Parki dużo zieleni mają,
osiedla kolorowymi wieżowcami się uśmiechają.
Z różowego mostu ratuszową wieżę podziwiamy,
za Odrą piękną kolegiatę mamy.
Po odbudowanej Starówce spacerujemy
i w stronę zamku głogowskiego się kierujemy.
Przy zamku Pomnik Dzieci Głogowskich mamy,
na którym kwiaty składamy.
Latem przy pięknych fontannach się schładzamy
i na placach zabaw mile czas spędzamy.
Turyści nasze miasto odwiedzają
i wszystkim znajomym polecają.

Mariusz Pałatyński, klasa II a

Moje miasto
Jestem mała mieszkam sobie
w moim mieście Głogowie.
Są tu parki i mnóstwo zieleni
od wiosny do jesieni.
Stare miasto rośnie ze mną.
Jest tu rzeka i zamczysko.
Powiedziałam wam już wszystko.
Adrianna Grobelna, klasa II b

Kocham to moje miasto!
W odległych czasach plemię Dziadoszan
założyło mały gród.
Osada niewielka przy Odrze leżąca,
podbił ją i podporządkował sobie książę Mieszko,
jako polski ród.
W następnych stuleciach Głogów
bohatersko bronił swoich granic,
by nie wpuścić niemieckiego wroga za nic.
Po wojnie miasto zburzone było do cna.
Za mostem jak okiem sięgnąć morze gruzu,
w oku kręciła się łza.
Piękne miasto straciło urok
i szybko nie odzyska go.
Lecz nadzieja zawsze przezwycięży to.
Głogowska cegła Warszawę odbudowała,
gdy sama remontu potrzebowała.
Później nastały lepsze czasy,
badacze odkryli pod ziemią
mnóstwo „miedziowej kasy”
Dzisiaj Głogów piękne miasto
zaprasza do siebie turystów.
Różowy Most Tolerancji
zachwyci mnóstwo gustów.
Zamek książęcy i kolegiata zaprasza.
Taka jest gościnna miejscowość nasza.
Na Starym Mieście kolorowe się budynki wznoszą,
a pod mostem sieć korytarzy
zwiedzających o przybycie proszą.
Kocham to moje miasto
o każdej porze roku.
I chcę w nim mieszkać nadal
z moją rodziną u boku.
Gabriela Rossa, klasa II b

W moim mieście
Po pięknej Starówce spaceruję sobie,
o mieście, gdzie mieszkam
opowiem dziś Tobie,
o moim mieście, mieście Głogowie.
Są tu piękne parki
i rzeka Odra płynie,
jest też huta miedzi
w tej mojej krainie.
Z innych miast odwiedzają nas goście,
suną autami do nas, po różowym moście
i czerwone autobusy
krążą po mieście pełne ludzi,
i może ja się jeszcze zmieszczę?
A na dworcu pociągi wjeżdżają,
To głogowianie z podróży wracają.
Na ciepłe bułeczki was tu zaproszę
I ciepłą herbatką w domu ugoszczę.
Oliwier Gębczyński, klasa II b

Głogów
O Głogowie wierszyk będzie,
który w Polsce znamy wszędzie.
Ze złóż miedzi gród nasz słynie,
piękna rzeka tędy płynie.
Zabytków mamy wiele,
które pamiętają stare dzieje.
Głogów moje miasto ukochane
piękne i zadbane.
Dorota Przykłota, klasa II b

Moje miasto
Głogów jest miastem pięknym i wspaniałym.
Mogę to powiedzieć, choć jestem mały.
Tu się uczę i kształcę,
W tej kulturze się lubuję.
Mamy zamek książęcy
Jest on naszą chlubą miasta.
Obok rzeka płynie Odra
Tak jest wielka, jak i modra.
Głogów, to nie tylko bloki duże, małe.
Też i parki są wspaniałe.
Przez starówkę idę sobie.
Stare Miasto odnowione
Wciąż się zmienia i rozrasta.
Zapraszam do mego miasta.
Eryk Kostek, klasa II b

Głogów
Głogów to miasto znane z miedzi
Ten o tym wie, kto nas odwiedził
W naszym mieście most różowy mamy
Jadąc do szkoły do Odry się uśmiechamy.
Głogów jest piękny, uroczy
I każdy się nim zaskoczy
Dzieci swój Głogów kochają
I na spacerze zabytki poznają.
Już w historii o Głogowie mowa,
Że dzieci broniły grodu Głogowa
Więc uczniowie turystów zapraszają
Niech nasze miasto podziwiają.
Filip Lange, klasa II c

Moje miasto
Moje miasto zwie się Głogów.
Mam wiele dobrych powodów…
By dumnym być z niego.
Z Mostu Tolerancji różowego,
Ze Starówki jak tęcza kolorowej
Nie tylko na kartce pocztowej.
Z muzeum historycznego przy Odrze,
Po której płynie Laguna – O jak dobrze!
Z klubu sportowego Chrobry
Jest on całkiem dobry .
Z ładnych parków zielonych
I placów zabaw szalonych.
Kiedyś przez wojnę zniszczone
Teraz – moje miasto odnowione.
Wiktor Gardyjas, klasa II c

Mój Głogów
Nasz Głogów to jest raj dla dzieci.
Wkoło pełno placów zabaw,
drzew głogu i zieleni.
Nad miastem góruje ratuszowa wieża,
na którą ludzie wspinają się.
Podziwiają miasto,
gdzie kolegiata jest.
Z bohaterstwa dzieci,
słynie miasto me.
A różowy most
zdobi miasto to.
Głogów – moją małą Ojczyzną,
tutaj zostać chcę.
Sebastian Kuczyński, klasa II c

Moje miasto

Moje miasto ukochane.
Nowoczesne i zadbane.
Na podwórku zawsze pełno dzieci,
nauczone „tu się nie śmieci!”
W moim mieście są ruiny,
parki piękne, fontanny
i ruch na drogach nieustanny.
Mimo wrzasku,
zgiełku dużego
nie zamienię
Głogowa
Naszego!
Maja Wajdner, klasa II c

Głogów
Głogów miasto moje piękne i zabytkowe
historia przemówi do Ciebie,
gdzie tylko odwrócisz głowę.
Zamek książęcy, Pomnik Obrońców Głogowa, kolegiata
i wiele innych zabytków Cię zainteresuje
i się Ci spodoba.
Historia i nowoczesność
tutaj się przenika.
Znajdziesz w Głogowie
ruiny teatru, różowy most
kustosza i górnika.
Julia Łuka, klasa II d

Głogów
Głogów mała ma Ojczyzna,
piękną ma historię,
każdy to przyzna.
Zamek głogowski swą legendę posiada,
wedle której Biała Dama,
tam się pojawia.
Pomnik Dzieci Głogowskich, kolegiata,
różowy Most Tolerancji
to tylko część historycznych atrakcji.
Oliwia Łuka, klasa II d

Głogów to super miasto
Głogów to super miasto
i nigdy nie jest w nim ciasno.
Niektórzy robią różne zbytki,
ale także są piękne zabytki.
Głogów z zabytków słynie
i Odra w nim płynie.
Ratusz jest wyjątkowy
dla turystów darmowy.
Głogów dla zwiedzających
ma posiłek świeży i gorący.
Dla każdego znajdzie
się coś dobrego.
Polecam mieszkać w Głogowie,
nikt o nim nic złego nie powie.
Magdalena Kliszowska, klasa III c

Zaproszenie do Głogowa
Czy to wiosną, gdy drzewa się zielenią,
Czy też zimą, gdy dekoracje świąteczne na ulicach się mienią,
Lubię spacerować po moim mieście ukochanym,
nie tylko z historii wielu dobrze znanym.
Głogów to moje miasto ukochane, pięknie odbudowane,
przyrodą zielone i bardzo zadbane.
Nawet ratuszowa wieża, by nie zmarzła zimą,
Nie, nie jest przykryta pierzyną, lecz czapką czerwoną,
którą widać z bardzo daleka i cieszy każdego,
kto na święta czeka.
Niemałe tez zdziwienie niektórych spotkało,
co przez Odrę w Głogowie się przeprawiało,
bo Tolerancji Most różowy,
mogli podziwiać niezwykłej urody.
Urzekają tu także kolorowe kamienice,
zamek książęcy i Pomnik Głogowskich Dzieci,
a czas turystom miło tutaj leci.

Do pięknego Głogowa więc wszystkich zapraszamy.
a już przybyłych serdecznie WITAMY!

Oliwia Domaradzka, klasa III c

Głogów – miasto moje rodzinne
Głogów miasto moje rodzinne,
gdzie historia w tle przypomina,
że przodków naszych odwaga,
pozwoliła nam żyć tu nadal.
Głogów miasto moje rodzinne,
to piękne parki, kamienice i osiedla,
to ratusz, kolegiata i kościoły
i Odra, a nad nią most różowy.
Głogów miasto moje rodzinne,
dla mnie zawsze będzie jedyne.
Tu się urodziłam, tu się wychowałam.
Tu z radością będę wracała.
Matylda Gandecka, klasa III c

Głogów moje miasto…
Drogie panie i panowie,
Kto tu gościł to Wam powie,
Najpiękniejszym miastem w świecie,
Jest nasz cudny Głogów przecież.
Miasto nasze z tego słynie,
Rzeka Odra tutaj płynie,
Ratusz, zamek, kolegiata,
No i z głogu jest herbata.
W Fosie Miejskiej po Starówce,
To cudowna jest wędrówka,
Mamy piękne kamienice
I zielone okiennice.
Wszystkich chętnie tu witamy,
Do zwiedzania zapraszamy,
Duma wielka nas rozpiera,
Bo nawet dawnego władcę Piasta,
Zachwyciłby widok dzisiejszego Głogowa miasta.
Julia Kuczkowiak, klasa V b

Głogów…
Jest miasto, które radością nazywam,
gdzie dom mój od zawsze przebywa…
Ulice które z czasem pięknieją,
okna z których ludzie się śmieją…
Są drzewa, które razem z dziećmi wyrosły…
Są szkoły w których, uczą jak być dorosłym…
Historia nauczyła nas, jak walczyć o swoje,
i dbam o każde miejsce, jakby było moje…
Dumnie tu stoją ruiny kościoła,
to w nich pamięć o swoje wciąż woła…
Jest Pomnik Dzieci Głogowskich, które umarły,
abym JA pamiętał, że życiem wolność
dla mnie wrogom wydarły…
Płynie tu nasza piękna Odra rzeka…
Nad nią nasz Most Tolerancji w różowej szacie czeka…
Czeka na tych, którzy przybędą, by poznać miasto…
Jako zielony zakątek, w którym od zabytków ciasno…
I włożę dużo pracy dziś i w przyszłości…
By uczcić Tych, co oddali tu swe życie
w imię naszej WOLNOŚCI…
Stanisław Burz, klasa V b

Zmysłowy Głogów
Jest wieczór…
Myślę…
Mam świadomość tego, gdzie jestem.
Mam świadomość tego, gdzie żyję.
Kropka…
Na mapie…
Głogów – moja „Mała Ojczyzna”.
Głogów – moje rodzinne miasto.
Światła i ruiny…
Zamek i ratusz…
To wszystko, co stanowi bycie.
To wszystko, co stanowi historię.
Chmury i deszcz…
Słońce i błękit nieba…
Nie ma innego miejsca,
które daje tyle możliwości.
Zobacz…
Posłuchaj…
Ono jest we mnie, ono jest w Tobie.
Od nas zależy co dalej…

Antoni Piszlewicz, klasa VI c

WIERSZE NASZYCH GOŚCI

Głogowie, Głogowie!
Co ty masz w sobie,
że przyrost masz taki duży
i tak bogatych ludzi.

Czy to te sklepy, czy kamieniczki
są źródłem Twego uroku?
bo nie koszarów puste uliczki
więc może to być miedź wokół?

Masz piękny most nie zwodzony,
za to w kolorze różowym.
Możesz być dumny z Kolegiaty
I „Smaku Głogowa” herbaty.
Podziw też budzą występy dzieci
co w Małym Arcie talentem świecą
Więc gdy nam mówią, trzeba miedź mieć
To o Głogowie niech niesie wieść.

Małgorzata Kozak, nauczyciel języka polskiego
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
w Zielonej Górze

MOJE MIASTO
Głogów – moje miasto – kres wędrówki
przyjaźnie wita przybyszów
przywitało i mnie
czarując pięknem i prostotą
niełatwo je opuścić
skąpane w słońcu
skąpane w deszczu
pod osłoną nocy
zachwyca
Kolegiatą
Zamkiem
Starym Miastem
I fosą
wieżami kościołów
wszechobecną zielenią
i Odrą błyszczącą
mruczącego świadka
historii
zachwyca
i jeszcze głogi
tak właśnie głogi
piękne
czerwone
sznury korali
które imię mojemu miastu nadały.
Halina Nawizowska, nauczyciel przyrody
Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie.

Spacer po moim Głogowie
Kiedy zbliża się wieczorna pora,
Wtedy wnet nachodzi mnie chuć,
Do zwiedzania krypty przeora,
Który spoczął w starych murach.
Tam wielką melancholię czuć,
A to wprowadza mnie w spacer w chmurach,
Stamtąd widać Nasz zamek na Odrą,
A także tolerancji różowy most,
Który przebiega nad rzeką modrą.
Biegnę stamtąd na ratusz wprost.
Gdzie czapa Mikołaja skrywa hełm wieży,
Ale budzi mnie z tej zadumy jakby
Diabelski oddech spod ziemi idący z dala.

Agnieszka Chmielowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie

