Maria Renusz „Od kropki aż po kosmos”, kl.6, Mieroszyno
Pewnego dnia malarz namalował kropkę. Niestety nie miał pomysłu, aby skończyć ten
obraz, więc wyrzucił kartkę przez okno, rysując kolejny.
Następnego dnia chłopiec o imieniu Piotr znalazł tę kartkę na trawniku, rozwinął ją i
zobaczył coś niezwykłego. Dla niego nie był to tylko punkt oznaczony na papierze. Był to
znak, który wzbudził w nim wiele emocji, fascynacji oraz pomysłów. Schował kartkę do
plecaka i zabrał ze sobą.
Po powrocie do domu chłopiec wyciągnął wszystkie swoje przybory, poukładał je i
zauważył małe plamki wyglądające jak wiele kropek. Mimo tego zaczął malować. Miał wiele
pomysłów, ale zrealizował jeden, który najbardziej mu się spodobał. Dorysował więcej
podobnych znaków i zmienił im kształt, dzięki czemu przypominały one gwiazdy. Połączył je
i wyszedł piękny rysunek wyglądający jak niedźwiedź. Zafascynowany swoim nowym
obrazem dodał ciemne tło i pokolorował kształty na żółty kolor. Każdego wieczoru przed
snem w myślach łączył gwiazdy szukając innych podobnych obrazków, a nawet o nich śnił.
Za każdym razem rysował także ich szkice i dopisywał nazwy, które wymyślił obserwując ich
wygląd, kształt oraz wielkość.
Pewnego dnia zabrał kilka ze swoich rysunków do szkoły, aby pokazać je rówieśnikom.
- Jak to się nazywa? - zapytał jeden z kolegów.
- Właśnie - powiedział kolejny - ciekawie wygląda, a nic nie powiedziałeś na temat nazwy.
Piotr się zamyślił.
- Gwiazdozbiór - odpowiedział chłopiec podając wymyślone słowo - Cieszę się, że wam się
podoba.
Wszyscy zaciekawieni tym, co zobaczyli zaczęli szukać gwiazdozbiorów, utworzonych przez
poszczególne gwiazdy. Znaleźli układy takie jak: Mały Wóz, Duży Wóz, Lew oraz wiele
innych. Rówieśnicy Piotra byli zachwyceni gwiazdami i rozprzestrzenili wszystkie z nich na
cały świat.
Chłopiec był dumny z siebie i zaczął rozwijać swoje nowe zainteresowania. Czytał wiele
książek o gwiazdach, planetach i kosmosie, mimo że nie lubił czytać książek. Poszedł do
specjalnej szkoły, w której uczył się i poszerzał wiedzę o kosmosie. Mimo, że interesował się
tym, uwielbiał również rysować i w tym kierunku zdobywał nowe doświadczenia. Narysował
wiele obrazów związanych z gwiazdozbiorami. Niektóre z nich trafiły do sprzedaży lub
muzeów. Malował również planety, meteory oraz wszystko, co związane z kosmosem.

Dzięki zwykłej kropce, chłopiec zmienił zainteresowania i został słynnym astronomem oraz
artystą. Wymyślił słowo, którego ludzie używają do dziś. Piotr dostał także wiele nagród i
nawet pisano o nim książki, a w szkołach z całego świata uczono o gwiazdozbiorach oraz ich
nazwach, a także o znaczeniu i sposobie powstania. Może czasami warto przysiąść przy
jednej kropce i ujrzeć to, co naprawdę kochamy?
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