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"Gwiazda jest jak rozgwiazda, 
a rozgwiazda

jest jak gwiazda". 
Kornelia Różycka, klasa II

"Choinka jest czerwona,
więc idzie do lekarza. 

(...) Po co jest czerwona? A choinka 
mówi, że to ten kwas, co zalał cały las". 

Krystian Cieślak, klasa II

"Chmura hura! Chmura jest 
niewidzialna i Mikołaj

jest niewidzialny?!
A kura?"

Krzysztof Misiak, klasa II
"Śnieg sypnął białym puchem,

zimno robi się za uchem".
Szymon Wasilewski, klasa I

"Lubię ślizgać się na
lodzie,

zima zawsze będzie 
w modzie".

Wiktor Rutkowski, klasa I

"Kochamy naszego pieska,
bo jest dobry jak środek

orzeszka".
Michalina Michalska, klasa I

"Hipi-hip to hipopotam
bardzo znana to istota!"
Julia Kondracka, klasa II

"Smoczku, Ty smoczku nasz,
smoku o smaku soczku".
Paweł Jóźwik, klasa II

"Kto by pomyślał, że moje pierniczki
to sprawiły,

że myśli o Świętach nam przybliżyły".
Nikola Lipka, klasa III

"Moja babcia róże kochała,
w swym ogrodzie je hodowała.
Nauczyła mnie róż uwielbiania,

nazw, gatunków i opiekowania".
Antonina Kochanowska, klasa  III



"Za oknem szaro.
Za oknem buro.

Za oknem ponuro.
Jesień.

A z drugiej strony okna 
siedzi rodzina i wspomina.

Za oknem słońce.
(...)

Lato,
A okno?

Raz zamknięte, raz otwarte.
Pełni wartę". 

Igor Bijak, klasa V

"Gdzie jesteś kotku?
Może w samochodowym turkotku?

Czy jesteś w kociej krainie?
Schowałeś się w pięknej kotlinie?"

Patryk Gwóźdź, klasa IV

"Często czujesz coś w głębi duszy,
nie wiesz, co to dokładnie jest.

Może coś typu burza,
padający deszcz". 

Anna Sowa, klasa VI

"Tego dnia, podczas odwiedzin u Gosi, Kasia pierwszy raz sama powiedziała: "Przepraszam".
Bardzo się zdziwiła, że Gosia jej od razu wybaczyła. Myślała, że będzie potrzebować dużo czasu,
aby to zrobić, a tu wystarczyło tylko jedno małe "przepraszam". 

Oliwia Piwońska, klasa IV



"Zosia uśmiechnęła się do swoich myśli. <Ja też jestem wyjątkowa i jedyna na świecie! Ja też jestem skarbeńkiem> 
- przemknęło jej przez głowę. <Jak to dobrze, że mogę tu przyjść i posiedzieć>. Rumiane gruszki na obrusach i serwetkach
wydają się figlarnie uśmiechać, w oczach dziadka niekiedy pojawiają się chochliki, a złotawe światło i słodko-kawowy zapach
sprawiają, że klienci choć na chwilę zapominają o wojnie toczącej się za naszą wschodnią granicą, o kłótniach polityków,
cenach węgla i energii. Wychodzą z kawiarni <Pod Gruszą> spokojniejsi, w lepszym nastroju. Czują się prawdziwymi
skarbeńkami". 

 Laura Słupska, klasa VIII

"Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele dobra tego dnia dostaliśmy od innych. Nie były to rzeczy materialne np.
czekolada, zwrot telefonu, a uczucia... Tej pamiętnej soboty obdarował nas świat: życzliwością, empatią, poświęceniem,
dobrodziejstwem, serdecznością, łagodnością, szlachetnością. To dobro to ma jednak niezwykłą moc..."

Mikołaj Sobota, klasa VIII

"Muzyka skrzypiec towarzyszyła mi każdego dnia: w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę oraz
w niedzielę. Była w: gamach, pasażach, etiudach, koncertach, sonatach, menuetach". 

Julia Kozłowska, klasa VIII

"Noc to też czas, kiedy wiele rzeczy może wydawać się bez konsekwencji. O tej porze ludzie zachowują się inaczej niż 
w ciągu dnia. Ta zależność jest bardzo dziwna i interesująca. Przydatne byłyby jakieś badania psychologiczne na ten
temat. To zadziwiające, jak sposób myślenia człowieka może zmieniać się w zależności od pory dnia". 

Zofia Cielicka, klasa VIII


