
Pod Łagowem gdzie zamek i Lato Filmowe 
Jest wioska Łagówek - me miejsce rodowe. 
Tam lasy i plaże nad Białym jeziorem 
I spokój i cisza a wiatr gra wieczorem. 
Z ogniska skry lecą i dym gryzie w oczy 
Tam tylko na urlop, tam świat jest uroczy. 
Spać pod namiotem, przy ognisku śpiewać 
Patrzeć na gwiazdy, a po cichu ziewać 
 

Henryk Kubiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marzenia 

 

Słońce, piasek, plaża 

Każdy sobie jakoś wyobraża. 

 

Piękny widok dech zapiera 

I bardzo często mowę  odbiera. 

 

Ale po cichutku nucę, 

Że tu kiedyś powrócę…. 

 

Małgorzata Maciejewska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wakacje 

Mruczenie lenistwa z ciszy szuwarów, 

Cumująca włóczęga w zatoczce upałów, 

Podchmielony lipiec z biesiadną pogodą, 

Ognisko sierpnia z wieczorną przygodą, 

Lipowy pąk we włosach dziewczyny, 

Ruiny zamku w zaułku buczyny, 

Poranki bose na dywanie lata, 

Galopada słońca po czereśni sadach, 

Zapachy letnie w solówkach kosa, 

Słońcem smagany wiatr od morza, 

Bursztyny smiechu na marzeń plaży 

- To wszystko latem się 

Przydarzy. 

Juliusz Poczta 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chciała by dusza do raju, 

 

wzbić się z szarej codzienności - do 
górnolotnej światłości. 

Być jak samolot, wzlatywać w marzenia, 

nie jak zwykły, szary ptak być zagubiona w 
niespełnionych pragnieniach. 

…hm trzeba walczyć o marzeń spełnienia! – 
ruszam w świat… 

 

Leszek Zdrach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

,,Bieszczadzkie wspomnienia’’ 

W tym roku nie Chochołowska Dolina, 

lecz bieszczadzka Solina. 

Wspominam te chwilę spędzone z radością, 

łąki zielone,  połoniny pokryte roślinnością. 

Wszędzie wokół ludzie weseli, wspaniali, 

każdego dnia super historie opowiadali. 

Gdzie cerkwie historyczne, ikony złociste, 

to są moje wspomnienia oczywiste. 

 

Zofia Kluba  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karpacz to zakątek mały. 
Lubię to miejsce, te szczyty wyniosłe, 
niedostępne skały i wodospad mały. 
I ta Śnieżka hen wysoko, 
 co przykuwa każde oko. 
Ciężko wchodzić jest po górach, 
ale fajna to figura. 
Piękny widok naszej Polski 
 jest schowany właśnie tam. 
Całe serce w nich ukryte,  
pokazane przez ten dar. 
O każdej porze, niech zmierza kto tylko może. 
Góry to wszystko co kocham i zawsze co roku 
tam wracam, aby ukoić swoje pragnienia i za 
dwa tygodnie powiedzieć do widzenia.  
 
Wiktoria Krzyżaniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pod gorącym, lipcowym błękitem 

stoi żyto dojrzałe i syte. 

Miła Zuzia wśród kłosów ukryta,  
nic nie widzi, prócz nieba i żyta. 

Za dni kilka o tej porze, 
będę witać polskie morze.  

Bo najbardziej mi się marzy, z rodzicami być 
na plaży. 

Morze, góry, las i rzeka,  
wszystko to już na mnie czeka. 

Bo zaczęło się już lato, 
jedźmy razem, mamo, tato. 

 

 

Zuzanna Krzyżaniak 

 
 

 

 

 

 

 



 

Finał 

 

W złociste łany zbóż 

kombajny wjechały już. 

 

I po trudach, znojach 

mamy słomę w zwojach. 

 

I tak oto finał żniw już 

i wakacji finał jest tuż, tuż.  

 

 

Miłosz Maciejewski  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   To już lato!                                                                                                                 
Pakujemy co kto może,   by wyjechać dziś nad 
morze.                                                                                                             
Kiedy już dojeżdżamy  kąpiel w morzu 
zaliczamy.                                                                                                                 
Gdzieś na plaży przystanąłem    w piasku coś 
wyrzeźbić miałem.                                                                                               
Krótko się zastanawiałem, że żółw był by 
doskonały.                                                                                                                   
Jest to w końcu  wodne zwierzę więc się 
wziąłem za to szczerze.                                                                                                        
Sami to oceńcie wszyscy, czy on nie jest 
fantastyczny.                                           

 Wszyscy go podziwialiśmy, przyszła fala i po 
wszystkim.                                                                                                             
Jednak fotka pozostała, by ją klasa 
podziwiała.  

                                                                                                                  
Nikodem Moskwa                                                                   
 

 

 

 



„ Słoneczna tęsknota ” 

Choć podróż była trochę męcząca 

W końcu dotarłam do krainy słońca. 

Piasek cieplutki, plaża szeroka, 

Wśród morskich fal pływała foka. 
 

Gdy morska bryza mocniej zawiała 

Już byłam w falach skąpana cała. 

Później smażona rybka i lody 

Wspaniałe smoothie dla ciała ochłody. 
 

Jazda rowerem, kąpiel w basenie. 

Lubię ten relaks, wręcz kocham szalenie. 

Lecz tylko szkoda, że dobre rzeczy 

Kończą się szybko, nikt nie zaprzeczy. 
 

Miałam już różne wakacje szalone, 

Lecz Świnoujście jest mi ulubione. 

Wakacje super, odpocząć można, 

Lecz szkoła też rzecz bardzo ważna. 

Natalia Owczarek 

                                                                                  



„Wakacje nad morzem” 

 

Na wakacjach fajnie było,  

Słońce co dzień nam świeciło,  

Duże fale powietrze ochładzały,  

I muszelki do brzegu podmywały, 

Bardzo dobrze się bawiłyśmy, 

I piękne zamki z piasku tworzyłyśmy, 

Do wody też często wchodziłyśmy, 

I w ogóle się nie nudziłyśmy, 

Wieczorem po plaży się spacerowało, 

Piękne widoki się podziwiało, 

A w nocy dobrze się spało, 

Najsmutniejszy jednak był czas, 

Gdy do domu nastał  czas. 

 

Weronika Piaseczna 

 



Wakacje 

Morze jest piękne, głębokie i szerokie 

Zachody - ładne, Wschody - piękniejsze 

Kobieta w kapeluszu patrzy w dal.  

Błękit, statki, ludzie  

  

Zachwyt, strach, radość.  

Chce jeszcze tu zostać. 

Żal, smutek, tęsknota.  

Trudno, trzeba wracać  

 

Agata Popielas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

To moje miejsce, 

 to dla mnie czas. 

 Jedyne co pragnę,  

niech chwila trwa. 

 

Marta Woźny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wakacje 

Lato jest piękne, 

bo są wakacje. 

Wakacje to słońce 

i promieni tysiące. 

Gorący piasek  

między palcami, 

A dla ochłody 

czekoladowe lody. 

Nowe wrażenia 

z miejsc zobaczenia 

Oraz przygody 

na tle przyrody. 

Wielu przyjaciół wokół 

i śmiechu pełne twarze. 

 

Olivia Zaborniak 

 

 



„WAKACJE” 
 
Wakacje jak akacje rozkwitają,  
dzieci się uśmiechają,  
a słońce wesoło w okularach siedzi  
na chmurce i odpoczywa.  
Woda szumi falami,  
ryby pływają z radości, 
 glony z uśmiechu rosną.  
Drzewa są ciche jak mucha. 
 Niebo jest niebieskie jak zeszyt od religii. 
Wszystkie dzieci idą na basen 
 i są uradowane, 
 nawet kąpielówki czerwone jak makówki. 
 A zima, zima czeka ze smutkiem, kiedy ona 
wejdzie. 
 Pąki na drzewach i rośliny z szczęścia 
 puszczają pył,  
a pszczoły z uśmiechem na twarzy zbierają. 
 Niedźwiedzie i inne zwierzęta z lasu też się 
świetnie bawią. 
 A liście z radości wpuszczają gości. 

 
Jerzy Żaruk  

 



Kartka znad morza 

 

Ciszę wszechświata najgłośniej słychać  
w wietrze od morza, 

Gdy na horyzoncie zachodu zorza, 

A fale rozkojarzone 

Liczą piasek w nieskończoność. 

Wtedy wpatrzony w tę ciszę 

Letnie marzenia słyszę. 

A kiedy nocy wrzątek 

Esencją ciszy naciągnie, 

Wtedy sączę powoli 

Wierzbowy szelest szeptów księżycowych. 

 

Chłopy, 20 czerwca 2019 roku 

Juliusz Poczta 

 


