
Nagrodzone utwory w konkursie poetyckim 

„Sercowe wyznania” 

Klasy 4-6 

 

1.  

DZIEŃ WALNTYNKOWY 

Jest taki dzień jedyny w roku, 

Kończy się on późno po zmroku, 

Każdy chce w nim miłość wyznawać, 

Kochanej osobie liściki zostawiać, 

To jest dzień Walentynkowy, 

Ciepły miły kolorowy, 

Choć za oknem zimno, zima, 

U mnie w sercu miłość trzyma, 

Miłość topi każde lody, 

Choć by były straszne chłody, 

Każdemu przesyłam najlepsze życzenia, 

Aby spełniły się najskrytsze marzenia, 

Aby miłość w sercach wszystkich gościła, 

Zawsze nie tylko w dzień Walentynek była. 

 

  



2.  

Zbliża się Dzień Walentynek...  

Dla wszystkich pięknych dziewczynek  

Ślę gorące pozdrowienia. 

Przyjmijcie moje życzenia! 

Aby wam się dobrze działo 

I zdrowie dopisywało. 

By każdy Wasz dzień był pełen radości 

I dużo szczęścia w miłości! 

Chcę także ciepło życzyć chłopakom; 

Znajdźcie Walentynkę taką, 

Która rozjaśni Wasz każdy dzień 

I przegoni smutku cień. 

A dla moich Nauczycieli 

By zawsze cierpliwość do nas mieli, 

By też znaleźli miłość, bo wiecie, 

Zasługuje każdy na świecie, 

By pomagał im pewien Święty, 

A imię jego - Walenty! 

 

 

  



3. 

 Co to jest miłość ? 

Miłość to serce pełne życzliwości, 

które unosi się na falach radości. 

Miłość to : 

Kromka chleba posmarowana grubo masłem, 

z kubkiem gorącej herbaty z samego rana. 

Czyste ciuchy pachnące jaśminem, 

poskładane w dębowej szafie. 

Uśmiech mojej mamy, która zawsze śpieszy mi z pomocą. 

Dobre słowo od babci, której radosne oczy 

są ciepłym wspomnieniem wiosennych krokusów. 

Czym w końcu jest miłość? 

Jak nie opieką, wsparciem, zrozumieniem i szacunkiem! 

Miłość daje nam siłę do ciężkiej pracy każdego dnia, 

do zauważenia w pochmurny dzień promienia słońca na końcu ulicy 

oraz do zrozumienia awanturującej się starszej pani w tramwaju i 

tego, że każdy dzień jest inny, piękny, cudowny … 

Miłość to dar życia 

Miłość to szczęście w rodzinie 

Miłość to szacunek do samego siebie 

Miłość to łaska od Boga.  



Klasy 7-8 

 

1. 

Serducho, serce, serduszko 

gdy kochasz - powiesz jej to na uszko, 

że piękna, miła, że cud 

smakuje jak z pasieki miód, 

czy gryczany, czy spadziowy 

zależy od danej osoby. 

Czerwone serce- miłości znak, 

gdy jesteś młody- znasz jego smak. 

Jej blask rozsiewa się wokół, 

dostojny jak na niebie sokół. 

Oddajesz jej cząstkę siebie 

w zamian dostajesz uczucie jak w niebie. 

Szalone to uczucie miłosne 

każdą porę roku zamienia ci w wiosnę. 

 

  



2. 

Co tu pisać? 

Nie lubię tego 

Co tu zmyślać? 

I dlaczego? 

Znaleźć jedną, tą jedyną 

Iść przed siebie w nowy świat? 

Czy jej szukać ze sto lat. 

Może jednak to jest ona 

Przyszła do mnie moja żona. 

 


