Tomik poezji uczniów klas I – VI
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Głogów 2017

Wiersze uczniów zawarte w tomiku poezji

Wiersze są odzwierciedleniem wizji świata dzieci
i zawierają oryginalną pisownię autorów.
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Mój Głogów
W Głogowie się urodziłam,
chociaż o tym nie marzyłam.
Zabytków tutaj mamy wiele,
stare są Głogowa dzieje.
W naszym mieście Odra płynie.
A z różowego mostu Głogów słynie.
W parku spędzam miło czas.
Był tam pewnie każdy z was.
Jest tu moja ukochana szkoła
i wielu miłych ludzi dookoła.
Weronika Jochimska, klasa I

Moje miasto
Tu kręta Odra przez miasto się snuje,
a dziecko HOP! na barkę wskakuje.
A gdy odpocząć zechce troszeczkę,
„różowy” most otworzy mu ścieżkę.
Idzie na spacer alejką starą,
zjadając lody kupione z mamą.
Zuzanna Kuchnik, klasa I

Kochany Głogów
Gdy nie ma mnie w Głogowie,
bo jestem u babci w Drzonkowie,
to tęsknię za głogowskimi sklepami
i pysznymi lodami.
Boję się trochę różowego mostu
jest ciut za duży po prostu.
Bawię się w Głogowie znakomicie,
bo mam swoje koleżanki
Hanię i Wicię!
Marta Pietruczak, klasa I
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Głogów
Do Głogowa wiatry z Oławy mnie przygnały,
moim oczom ukazał się różowy most.
Głogów to rodzinne miasto mojej mamy.
Dzięki niej zwiedziłem Sukiennice i Muzeum,
ujrzałem Głogowskich Dzieci Pomnik
i poznałem ich bohaterski los.
Tutaj fosa wita słodkich róż zapachem,
a na historycznej wieży zegar odmierza czas.
Głogów jest moim miastem ukochanym
coraz piękniejszym z upływem lat.
Robert Garczyński, klasa I

Mój Głogów
Jestem sześcioletnią głogowianką,
Mojego miasta wielką fanką.
Wszystko mnie tutaj bawi i cieszy
i stąd wyjechać mi się nie spieszy.
Mamy tu wspaniałych rzeczy wiele,
a w środku miasta Odra się ściele.
Latem statki po niej pływają.
Turyści chętnie Głogów zwiedzają.
A który głodny historii miasta naszego,
do Zamku Książąt Głogowskich niech idzie pięknego.
W nim ucztę sytą przygotowało
Muzeum Archeologiczno – Historyczne, które tu powstało.
Tuż obok, różami usłany, Pomnik Głogowskich Dzieci stoi dostojnie.
O bohaterach mówi i wojnie.
Przed nim z szacunkiem chylimy głowy,
bo to dokument nasz narodowy.
Stare Miasteczko cieszy oczy,
to jest zakątek miasta uroczy.
Ulica Grodzka kamienic pełna,
prowadzi prosto do zabytków piękna.
Podziwiać można Ratusz, Kościół Bożego Ciała, Fosę, Sukiennice…
Ruiny Teatru Miejskiego i Kościoła Św. Mikołaja też opowiedzą swe tajemnice.
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A kto do zabytków nie pała miłością,
może w Głogowie oddać się przyjemnościom.
Zmotoryzowany turysta niezwykłego zaszczytu dostępuje,
iż największym w Polsce rondem podróżuje.
Potem na różowy most niech się kieruje,
Gdzie od lat wielu tolerancja króluje.
Jeśli jest taki, co pracuje bez przerwy,
szumem fontanny niech ukoi nerwy.
Przysiądzie w parku, gdzie rabaty,
na których tęczą kolorów kwitną kwiaty.
Jest tutaj także Huta miedziowa,
Największa duma miasta Głogowa.
Mamy stadion, basen, boiska,
by głogowianin wigorem tryskał.
Wszystko podoba mi się w Głogowie…
Z mamą i tatą piję na zdrowie
Szklaneczkę soku z owocu głogu,
Wznosząc nim toast: „Niech żyje Głogów!”
Nadia Florczyk, klasa I

Głogów
Głogów – miasto moje ukochane, od 9 lat jest mi znane.
Ja się w nim urodziłem i bardzo się z nim zżyłem.
Tutaj wszystko jest, co trzeba – Rynek, Ratusz, Zamek,
No i piękna Kolegiata, zabytkowa strona świata.
W nim też rzeka Odra, płynieco różowy most z niej słynie.
I może jest małe, ale przeze mnie bardzo lubiane.
Kacper Jaworski, klasa II
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Głogów
Miasto moje, taty, mamy, także Twoje.
Fajne miasto, mówię szczerze, mogę jeździć na rowerze.
Mogę w piłkę pograć z tatą na orliku, a Ty z bratem.
Mogę wziąć pod rękę dziadka i pokazać Stare Miasto,
Sukiennice, Teatr, Ratusz. To jest gratka.
Dobrze mieszka się w Głogowie, każdy z dumą Ci to powie.
Bartosz Banaś, klasa II

Głogów nasze miasto
Moje miasto Głogów jest piękne.
Mamy tutaj pełno miejsc do zwiedzania.
Odnowione Stare Miasto i Ratusz,
trzy fontanny oraz parki z pomnikami przyrody.
W naszym mieście dużo się dzieje,
powstają nowe osiedla
i nowe place zabaw dla dzieci.
W naszym mieście jest pięknie i kolorowo.
Katarzyna Makejew – Siwolganow, klasa II

Głogów
Głogów to miasto mojej mamy.
Tutaj się urodziła, wychowała,
tutaj piękne wspomnienia miała.
Głogów Różowy Most ma.
Ludzie przyjeżdżają,
oglądają i piękne wspomnienia mają.
Ja też mieszkałem w Głogowie
i spacerowałem tu z rodziną
po Starym Mieście i fosie.
Widziałem zamek i stare mury
i Odrę, która przez Głogów płynie.
Byłem na niejednym festynie.
Ernest Dubec, klasa II
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Głogów – moje miasto
Jest takie miasto na mapie świata,
o którym opowiadał mi często tata.
Gdy wjeżdżasz, wita Cię most różowy
piękny, solidny, no i kolorowy.
Tuż obok wspaniały zamek przy Odrze
pomnik „Dzieci Głogowskich” – pamiętam dobrze.
Głogów, to miasto się nazywa,
na mały odpoczynek przyjezdnych wzywa.
Przy moście jest przystań jachtowa
zawsze otwarta – dla wszystkich gotowa.
„Marina Głogów” – taką nazwę nosi
na mały rejsik nawet zaprosi.
Zabierz na lody rodzinkę całą
zrobisz im wtedy niespodziankę małą.
Jest statek Zefir i Laguna wspaniała
zapewne przejażdżka będzie doskonała.
Będzie tu wkrótce budowa plaży,
o czym od dawna głogowianin marzy.
Są już rowerki, a będą hamaki.
Weź sobie urlop na wypoczynek taki.
Głogów to miasto piękne i wspaniałe.
dla jednych ładne – innych doskonałe.
Pozwiedzać Głogów możesz tu sobie.
Ja to zrobiłam – polecam i Tobie!

Maja Kijowska, klasa II
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Moje miejsce – Głogów
Rósł raz sobie gdzieś tu głóg.
Rósł tu trochę i tu ciut.
Niepozorny piękny tak.
Zbudujemy tu nasz świat.
Moje miasto, moja ziemia
Tu się bawię, tutaj śpiewam.
Jest tu Ratusz, gdzie Prezydent urzęduje
I jedyny nietypowy ulubiony most różowy.
O historii pamiętamy…. Czasy wojny tu nastały.
Że w Głogowie dzielne dzieci umierały,
na zamkowym placu mają pomnik dziś wspaniały.
Żeby inni pamiętali, jak się dzieci zachowały.
Stare Miasto kolorowe w święta pięknie przystrojone.
Są tu szkoły i sklepiki, piękne parki i trawniki.
Tutaj jestem, tutaj będę.
Bo to moje miejsce Głogów.
Kinga Kaźmierczak, klasa II

Moje miasto
Choć się tu nie urodziłem, od razu to miasto polubiłem.
Nie za duże, nie za małe, dla mnie jest ono doskonałe.
Kolegiata nasza piękna, już z daleka na nas zerka.
Dookoła trasy, parki, a w mieście czasem niedzielne jarmarki.
W piłkę zawsze dobrze grałem, więc się w Chrobrym „zakochałem”.
Każda z małych głogowianek powie, że najładniejszy jest most w Głogowie.
A pod mostem Odra płynie, więc rejs statkiem Cię nie ominie.
Ratusz w centrum miasta mamy, na licznych imprezach się tutaj spotykamy.
Choć mój tata jest z daleka, na to miasto nie narzeka!
Więc czy jesteś duży, czy też mały zawsze tu będziesz mile widziany.
Zachariasz Skucha, klasa III
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Moje miasto
Przyszło mi mieszkać w mieście Głogowie
i trochę Wam o nim opowiem.
Ludzi życzliwych tu mnóstwo spotkacie.
Pięknych zabytków tu wiele mamy
i wszyscy razem o nie dbamy.
Wśród nich jest Zamek Książąt
i Pomnik Dzieci Głogowskich,
a na starówce Ratusz nas wita,
gdzie ma siedzibę nasz prezydent i jego świta.
Kocham to moje miasto
i w dzień i w nocy.
Każdego dnia dodaje mi siły i mocy.
Gabriela Rossa, klasa III

Głogów
Głogów to moje miasto kochane
Trochę jest nowe i trochę stare,
Jednak bardzo zadbane.
Dużo pomników i parków zielonych
Jest nawet duży most różowy,
Przez który jadą auta strudzone.
Most Tolerancji się on nazywa,
A pod mostem jest piękna Marina
Wodna przystań nad Odrą szeroką,
Gdzie statki cumują z ochotą.
Głogów to moje miasto kochane,
Zapraszam wszystkich na miłe zwiedzanie!
Oliver Frankowski, klasa III
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XXX
To jest mój dom, to tutaj mieszkam
Mieszka tu także niejeden koleżka.
Powiat głogowski dobrze mi znany,
Bardzo przez całą rodzinę lubiany.
Przepiękny Głogów – stolica powiatu
(Nazwa pochodzi chyba od kwiatu),
Często odwiedzam wraz z rodzicami,
Ciekawe miejsca tutaj zwiedzamy.
Byliśmy ostatnio w fosie głębokiej,
Co miasta strzegła kiedyś przed wrogiem.
A o Pomniku Dzieci Głogowskich
Dziadek opowiadał mi ciekawostki:
Że tak walczyli, Głogów kochali,
I w imię zwycięstwa dzieci oddali…
Wchodziłem również z tatą i z bratem
Do wieży ratuszowej, co „chmury drapie”
I chociaż schodów nie policzyłem,
To wchodząc strasznie się zmęczyłem.
Lecz widok z wieży robi wrażenie
I zaraz szybko mija zmęczenie.
Głogów jest piękny, tak kolorowy,
Że wszyscy z zachwytu trzymają głowy.
Lubię to miasto, pewnie, dlatego,
Że to moja Ojczyzna drogi kolego.

Franciszek Gołębiowski, klasa III
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Zaproszenie do Głogowa
Moje miasto – Głogów, chyba go nie znacie,
Chętnie wam opowiem, gdy mnie posłuchacie.
Jest on starym grodem z wieku dziesiątego,
Zbudowanym przy Odrze przez Mieszka Pierwszego.
Jest tu Zamek Książąt i zabytków wiele,
Warto je obejrzeć moi przyjaciele.
Więc zapraszam wszystkich do miasta mojego,
Już od dawnych czasów Głogowem zwanego.
Mateusz Serafin, klasa III

Głogów
Głogów to duże miasto
i trochę jest tam ciasno.
Przebywam tam często,
gdy na ulicach
od ludzi jest gęsto.
Jest Różowy Most,
a na wprost...
Płynie Odra,
można też tam spotkać bobra.
Głogów to fajne miasto,
pojechać warto.
Tam jest wszystko,
ja mieszkam blisko.
Aurelia Szkuta, klasa III
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Moje miasto
Głogów moim miastem jest,
ładne to moje miasto jest.
Rozwija się ciągle,
Zagłębie Miedziowe daje mu moc.
Moje miasto ukochane jest
nowoczesne i zadbane.
Mamy Stare Miasto,
ale i wieżowce mamy też.
Klub sportowy chlubą naszą jest.
Dla dzieci są place zabaw, parki,
piękne fontanny zdobią je.
Głogów – moje miasto
i mój dom.
Nigdy nie wyprowadzę się stąd.
Nikola Osińska, klasa III

Głogów – moje najbliższe miasto
Stare Miasto mamy,
Most Różowy też.
Odra sobie płynie,
zwiedzać też co jest.
Głogów mój kochany
Hutę swoją ma.
Miedź tam sobie przerabiają,
różne druty wyrabiają!
Ratusz i Kolegiata pięknie wyglądają,
lecz tak naprawdę
w naszym mieście
ważną rolę odgrywają.
Emilia Kędzia, klasa II
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Moje miasto Głogów
Na Dolnym Śląsku leży Głogów,
Głogów moje piękne, zielone miasto.
Miasto z największym rondem w Polsce,
Rondem tak dużym jak park leśny.
W parku leśnym są stare drzewa,
To pomniki przyrody.
Przyrody tu aż nadmiar i starych budowli.
Budowli zabytkowych po prastarym grodzie Głogów.
Głogów, to moje miasto z Kolegiatą, Zamkiem Książąt,
Pomnikiem Dzieci Głogowskich, które zginęły w obronie grodu.
Grodu drewnianego, a teraz murowanego.
Z murowaną starówką tak pięknie odbudowaną,
W której kamienice kolorami się mienią.
A w środku ratusz okazały stoi,
Gdzie miejskie władze swą siedzibę mają.
Głogów, moje zielone miasto,
Miasto pełne szkół i osiedli.
Osiedli pełnych ludzi młodych i starych.
Małych i dużych. Ludzi szczęśliwych.
Głogów, moje piękne miasto z różowym mostem.
Tu mieszkam i tu zostanę.
Mikołaj Katarzyński, klasa III

13

List do Leszka
( List do chłopca, który oddał swoje życie w bitwie o Obronę Głogowa 24 sierpnia 1109 r)

Drogi Leszku!
Mam na imię Oliwier i mieszkam w Polsce w mieście, w którym kiedyś ty mieszkałeś…
mieście Głogowie…
Mam tak jak Ty 10 lat i obecnie chodzę do szkoły do klasy 3.
Szkoła to takie miejsce, w którym uczymy się różnych ciekawych rzeczy a szczególnie
historii i wydarzeń, które miały kiedyś miejsce..
A czy Ty Leszku chodziłeś do szkoły? Czy zdobywałeś wiedzę i naukę?
Jeśli nie, to czasami ci zazdroszczę, szczególnie wtedy, kiedy ciepło za oknem, a ja zamiast
grać w piłkę nożną z kolegami, muszę się uczyć.
Ale z drugiej strony gdyby nie nauka, to nigdy bym się nie dowiedział o Twoim istnieniu,
Twoim życiu i Twoim wielkim poświęceniu.
Jak już napisałem ci wcześniej to uwielbiam grać w piłkę i oglądać mecze…
Moim idolem jest Robert Lewandowski, który gra w naszej Polskiej Reprezentacji. Nasza
drużyna to duma narodowa i walecznie zdobywa gole na całym świecie…
W Głogowie mamy swój piłkarski klub - Chrobry Głogów
To nasza wizytówka miasta.
Uwielbiam jeszcze skoki narciarskie. Nasza polska reprezentacja jest w tych skokach
najlepsza. Kamil Stoch, Piotr Żyła, to tylko niektórzy z naszych skoczków, których skoki
ogląda miliony Polaków.
Uwielbiam podróże... Latem, jak już są wakacje, podróżuję z rodzicami po Polsce, ale też i po
Europie, bo nasz kraj należy do Unii Europejskiej.
Unia Europejska to taki pakt między państwami Europy pozwalający nam, np. podróżować
po Europie bez problemów, bez barier, bez wojen i straży granicznej i pozwoleń…
Ja wiem, drogi Leszku, że gdybyś mógł przeczytać ten list pomyślałbyś o tym jak bardzo
moje i twoje życie różniło się od siebie...
W sumie dzieli nas prawie 1000 lat…
I być może do końca nie rozumiesz mojego zachwytu nad tą piłką, skokami i podróżami,
to napisałem ci o nich byś wiedział, że ja Oliwier w 2017 roku to wszystko zawdzięczam
właśnie Tobie...
Bo to dzięki Tobie nasza drużyna Chrobrego dzielnie walczy na boisku, bo jesteśmy
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w Głogowie...
To dzięki Tobie Robert Lewandowski i Kamil Stoch dumnie reprezentują nasze godło, bo
jesteśmy w Polsce.
Chociaż nie musiałem bronić się, walczyć za Głogów tak jak Ty musiałeś,
to moim obowiązkiem jak i wszystkich dzieci i mieszkańców Głogowa jest pamiętanie
o Twojej walce.
Pamiętanie o Tobie i o setkach innych dzieci jak i mieszkańcach, którzy polegli w tej bitwie
jak i o tych, którzy tą bitwę wygrali i obronili Głogów.
Zawsze powinniśmy o tym pamiętać i dziękować Wam za wolność, a przede wszystkim dbać
o pokój, by już nigdy, żadne dziecko nie musiało oddawać życia za wolność.

Z poważaniem i ogromnym szacunkiem
Oliwier Gębczyński
klasa III

O sowie, która pokochała Głogów
Kilka lat temu przybyła do Głogowa
Pewna mądra, ciekawa świata sowa.
Zachwycił ją widok mostu różowego,
Nad rzeką Odrą położonego.
Za rzeką stała stara Kolegiata,
Jej wybudowania bardzo dawna data.
Zamek Książąt Głogowskich niewiele od rzeki oddalony,
Przez Konrada I został postawiony.
Na pamiątkę bohaterskiej obrony
Pomnik Dzieci Głogowskich został wzniesiony.
Kościół św. Mikołaja był kiedyś piękny,
Lecz nieprzyjazną ręką wroga został dotknięty.
Spodobała się sowie ma ojczyzna mała,
Więc na stałe tutaj zamieszkała.
Dominika Zimny, klasa IV
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Któż z nas nie zna
Uroków Głogowa
Naszego wspaniałego miasta
Z dumną historią
Oraz dramatycznymi bitwami
Głogów to ostoja polskości
I zrywów wolności
Skarbów archiwum
I ukrytych dziwów
Pięknych kamienic barwny szereg
I zaułków tajemniczych
Cudów Głogowa nikt nie zliczy
Henryk III Głogowski
Książę w bitwach wytrzymały
Gród stworzył niegdyś wspaniały
Przetrwał wojenne zawieruchy
Legł w gruzach
Lecz powstał
Niczym Feniks z popiołów.
Patryk Bogus, klasa IV
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„Głogów, Głogów, Głogów ... ”
Nasze stare miasto Głogów...
odrodzone, „wypięknione”.
Przeszło dużo, przeszło wojnę...
Teraz stoi w blasku słońca.
Znajdziesz tutaj miejsca nowe,
ale także zabytkowe.
Zwiedzisz dużo, zwiedzisz wiele,
tu są sami przyjaciele.
Hej, turysto! Odwiedź nas!
Przyszedł wreszcie na to czas.
Ja Ci powiem, gdzie masz pójść:
Zamek Książąt Głogowskich, Teatr Miejski,
Most Różowy oraz ratusz wyjątkowy.
Pakuj plecak, więc koniecznie,
ja zapraszam Cię serdecznie!
Nikola Brudnicka, klasa IV

Głogów moje miasto
Głogów jest wspaniały,
Głogów jest ciekawy,
W nim się urodziłem,
I w nim umrę.
Głogów ma tajemnic wiele,
Odkrytych oraz nie.
Pomnik Dzieci Głogowskich,
W nim przepiękny jest,
Przez Most Tolerancji przejedziesz,
Zwiedzisz piękną Starówkę,
Zobaczysz Zamek,
I wiele innych pięknych miejsc,
Są tam zadbane parki,
Nowe drogi,
Śliczne szkoły,
Kościoły wielkie też.
Sam wiesz,
Jaki Głogów jest,
On po prostu jest the best!
Jakub Małek, klasa IV
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Głogów mój dom, moja mała ojczyzna
Głogów to moje miasto,
w nim mieszkam od urodzenia
chodzę tu do szkoły,
w której nauczyłam się dużo ciekawych rzeczy.
Kocham to miasto!
jest kolorowe,
wesołe,
ma przepiękną historię.
Kiedy budzę się,
widzę zielone liście,
które spadają z drzewa.
Promyki słońca,
które nieśmiało wnikają do mojego pokoju.
Wychodzę do szkoły
widzę drzewa,
kwiaty na łące
i dzisiejszy wiosenny dzień.
Czuje gorące serce mamusi, tatusia ,babci,
dziadziusia i kochanego brata.
To wszystko moje miasto Głogów!
Marta Adamczak, klasa IV

Głogów moje miasto
Ja się w nim urodziłem.
I choć byłem małym brzdącem
wszystko pamiętam,
całą historię …
Jest taka dolinka,
w moim mieście ukochanym.
A w niej rzeka Odra płynie.
Które miasto z tego słynie?
To mój Głogów – Zamek Stary,
chluba miasta.
Myślę, że pamięta króla Piasta.
A tam hejnał z ratuszowej wieży,
powoduje brzmienie w uchu.
Niby huczy, lecz przyjemnie.
Czasem łezka sobie zleci.
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Gdy Starówką się przechadzam,
widzę miasto odnowione,
moje oczy są zdumione.
No i zadaję sobie pytanie:
Czy ja rosnę? Ono rośnie?
Śmieję się radośnie.
Igor Hachuła, klasa IV

Głogów
Na Dolnym Śląsku, gdzie Odra płynie,
Jest miasto Głogów, co z pięknych bogactw słynie.
Tu Ostrów Tumski, tam Kolegiata,
Odbudowywana przez długie lata.
W pobliżu mamy piękną Marinę,
Która ugości każdą rodzinę.
A przy Marinie Laguna w rejs płynie,
Z tego Port Kolegiacki słynie.
Mamy Barbakan, to stara baszta,
Lecz przypomina historię miasta.
Za jej murami, tuż koło drogi,
Zobaczysz pięknie rosnące głogi.
Most Tolerancji, Brama Brzostowska i nasze muzeum,
Zaprasza na zwiedzanie,
Wszystkich chętnych panów i panie.
W pobliżu zamku swe drzwi otwiera,
Nowo powstały Pomnik i Plac Sapera.
Stare Miasto, Ratusz, Kościół Bożego Ciała,
Sąd Rejonowy, Synagoga i Fosa Miejska, piękna, wspaniała.
Zamkowy oraz Słowiański,
To nasze głogowskie, cudowne parki.
Ale najbardziej u nas wymiata,
Nasza przepyszna z głogu herbata.
Julia Kuczkowiak, klasa VI
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Moje miasto Głogów
Głogów to piękne miasto,
przyjaźnie wita wszystkich,
zachwyca pięknem i zielenią
oraz czerwienią kwitnącego głogu.
Stare miasto, dziś nowe miasto,
gdzie piękno kolorowej starówki
urzeka nas, wysoki ratusz,
gdzie nieopodal górują ruiny kościoła.
Mamy pomnik Dzieci Głogowskich
Zamek, gdzie obok płynie Odra,
piękny różowy most z widokiem
na Hutę Miedzi – to chluba naszego miasta.
Głogów – twierdza
co historie swe skrywa
czasy Piastów pamięta –
bliski sercu mojemu.
Kamil Wójcik, klasa VI

Ów Głogów
Miasto wszystkim znane,
często odwiedzane.
Tu wielkie bitwy się toczyły,
dzielni ludzie w nich walczyli.
Dzisiaj pięknie się rozwija,
rozrasta i zadziwia.
Jest celem moich wycieczek,
odkrywaniem nowych ścieżek.
Laura Kurt, klasa VI
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W moim mieście
Głogów, miasto historią owiane.
Wiele krwi ludzkiej przelanej.
Nawet dzieci swe życie oddały,
Byśmy tu teraz mieszkali.
Przed laty doszczętnie zniszczony,
Jednak w ludziach duch został ocalony.
Na zgliszczach, popiołach na nowo zbudowany,
Coraz piękniejszy, dumny, wspaniały.
Otula go rzeka, wierny świadek dziejów.
Zatrzymaj się tu chwilę, odpocznij u jej brzegu.
Wsłuchaj się w jej szept,
Szemrząc cichutko i łagodnie
Opowie ci całą historię.
Rzeko! Ty wiesz, ile było smutku i cierpienia.
Dziś to już przeszłość, wspomnienia…
Dziś możemy od nowa, z nadzieją budować, stawiać,
A to dzięki ludziom, którzy zamiast brać woleli dawać.
Magdalena Kielin, klasa VI

Dla Henryka III Głogowskiego
W dniu Twego święta
niech nasza szkoła pamięta,
że dziś są Twoje imieniny,
więc moc życzeń na Twe ręce złożymy.
Ja osobiście życzę Tobie,
byś na wojaże i bitwy srogie
miał dość siły i zdrowia w sobie.
Aby Twe imię rozsławione było
a zwycięstwo w Twym sercu zawsze gościło.
- Victoria, Victoria!
Z całych sił krzyczę.
- Sursum corda!
Wielki Książe,
tego najgoręcej Ci życzę!
Agata Walkiewicz, klasa VI
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Moje miasto
Moje miasto jest tam,
gdzie zapach głogu
i Odry błękitna nić.
Słońce topi swe promienie
w srebrzystej rzece.
Krok za krokiem.
Jakże cudowny jest spacer
po moim mieście.
Długi cień kolegiaty
prowadzi wprost na Starówkę.
Tam przeplata się nowe
z bolesnym wspomnieniem.
Uliczny bruk ożywiony
śmiechem radosnej młodzieży.
Nieopodal fosa
malowana barwami
najpiękniejszych kwiatów
i zielenią drzew.
Tu jest moje miejsce.
Moja mała Ojczyzna.
Marta Przybylska, klasa VI

Henryk III „Głogowczyk”
Henryk III Głogowski
patron zasłużony,
dla nas i dla
całej naszej szkoły.
Głogowskim księciem został
i panował
dość długo.....
Chcemy tak jak onPowierzone sobie KsięstwoCzynić naszą szkołę
otwartą, przyjazną i zwartą.
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Odważne myślenie ”Głogowczyka”
przerwała śmierć,
przekreśliła plany i dążenia.
Płynęła Odra, szumiały lasy
i zboża były na polanach.
A on z komnat swojego zamku
cieszył oczy bogactwem plonów.
Odra płynie też dziś
i już płynąć będzie zawsze
od początku jego dniku dalekiej przyszłości!
Zuzanna Olszewska, klasa VI

Miasto marzeń
Głogów – to miasto pełne marzeń.
Dzieje się tam wiele ciekawych zdarzeń.
Głogów to moja mała Ojczyzna,
do tego miasta można uciec
od pól, gdzie gleba żyzna.
Tam czuje się dobrze duży i mały,
bo wie, że w Głogowie ma pobyt stały.
Mieszka tu bardzo dużo mądrych ludzi,
którzy ciekawość wśród innych
są w stanie pobudzić.
Zabytków tam jest niemało.
Wiele powojennych budynków zostało.
I każdy mieszkaniec krzyczy
z radości,
bo mieszkając w tym mieście
nie ma powodów do złości.
To właśnie w Głogowie
spełniają się marzenia,
co życie mieszkańców
całkowicie zmienia.
Po co komu szukać,
niech bilet do kieszeni schowa
i niech wybierze się do Głogowa.
Kinga Serdeń, klasa VI
23

Sen o Głogowie
Mamo, miałem dziś sen taki,
że latałem w przestworzach jak ptaki!
w lataniu byłem dość śmiały,
a z góry widziałem piękne obrazy.
Najpierw dostrzegłem gród mały,
Taki, jak w książkach widziałem, drewniany.
Później powstał zamek wspaniały,
taki duży, z wieżą, ceglany.
Dokoła niego był zamęt i wrzawa
i grupa rycerzy do niego jechała!
Na wieży księżniczka stała
białe gołębie z rąk wypuszczała.
Jeden usiadł na drugim rzeki brzegu
i tak zbudowano tam kościół w oka mgnieniu!
A wcześniej wojska cesarskie nadjechały
i armie piastowskie się z nim rozprawiły.
Dzieci małe, wrogowie do maszyn oblężniczych przywiązali
a one ojcom „strzelać” bohatersko krzyczały.
A później było wesoło i kolorowo!
Jeździły wozy szeroką, brukową drogą.
Na podwórka zaglądałem zuchwale,
bo liczyłem na okruszki małe.
A później było strasznie Mamo!
Z tych domów i ulic nic nie zostało!
W górę znosił się popiół i dym wielki
i nawet uciekły z miasta wróbelki!
Były bomby i strzały
i dzieci bardzo się bały
z rodzicami gdzieś uciekały…
A gdy opadł dym wielki –
było pusto i szaro
ale… wróciły wróbelki!
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Mamo, co potem się działo!
W górę wznosiły się domy nowe
i powstały place kolorowe!
Powstały fabryki, huty i hale,
a ludziom żyło się wspaniale!
I budowano nowe kościoły.
I dzieci wesoło biegały do szkoły.
I mosty pomalowano na kolor nie byle jaki,
bo w różowe zygzaki.
Na rzece barki pływały
i wielkie ładunki miały!
W porcie, przy zamku stały statki
z nich machały dzieci i dziadki!
Widziałem, jak chłopiec młody
Poszedł z kolegą, na starówkę na lody!
A drugi biegał przez park, w lewą stronę,
i znalazł się w mig na stadionie.
Widziałem jak chłopiec śmiały
wykonał z komina skok wspaniały!
Wszyscy mu bili brawo
a jemu się nic nie stało!
A jak nad fosą przelatywałem
piękne tam róże widziałem!
Dziewczynki tam stały
I kwiatki wąchały!
Mamo, gdzie jest ten cudny świat
tak mi skądś znany?
- To przecież Nasz Głogów,
Synku kochany!
Bruno Suszek, klasa VI
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