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,,Najpiękniejszy Wiersz Miłosny” 

 

I miejsce (przyznane dwóm Uczennicom) 

 
 

Al dente 

 

Katarzyna Krzyżaniak, kl. III c 

 

Al dente 

czekam aż przy mnie zmiękniesz 

trzymasz za wysoko głowę 

i nie słyszysz moich słów 

 

Al dente 

czekam aż przy mnie zmiękniesz 

trzymasz za wysoko głowę 

i nie widzisz swoich wad 

 

a ja wciąż 

staram się 

zauważ mnie 

Kochany 

 

a ja 

staram się 

czasu nie ubłagamy 

 

Al dente 

czekam aż w końcu zmiękniesz 

mocne masz zasady 

ale damy radę 

je znieść 

 

Al dente 

czekam aż w końcu zmiękniesz 

twarde twoje słowa 

twarda twoja mowa 

nie bądź taki twardy już 
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I miejsce 

 

Współczesne Walentynki 

 

Aleksandra Józefiok kl. III c 

 

Dziś są walentynki, 

Laski na twarze nakładają tynki. 

Co druga dziewczyna misia w ręku trzyma, 

Drogie to wszystko niczym benzyna. 

Antek kupuje tanie czekoladki, 

Dla swojej ukochanej - farbowanej Agatki. 

Pary ściskają się mocno za ręce, 

Hamując rosnące w nich żądze zwierzęce. 

Janusz szykuje pyszne goloneczki, 

Przywiezione prosto z Biedroneczki. 

Adam samotnie ogląda Atomówki, 

W towarzystwie czterdziestoprocentowej połówki. 

Dziewczyny maskują swoje oponki, 

By nadawać się na żonki. 

Każda Barbi szuka Kena, 

By mieć swego biznesmena. 

A gdy trafi na przeciętniaka, 

Może liczyć tylko na Maca. 

Morał z tego jest taki: 

Czy jest piękna, czy pokraka, 

Zawsze znajdzie dla siebie chłopaka. 
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III miejsce 

 
 

Tęsknota 

 

Jakub Żelek, kl. II eg 

 

Szukałem Cię zimą... 

 

I znalazłem w pięknie śniegu pierwszego, 

I w zimnym powietrzu co o ciarki przyprawia. 

Jesteś niczym dar od niebios, 

Co białą szatą drzewa ozdabia. 

 

Szukałem Cię wiosną... 

 

I znalazłem w cudownej kwiatów woni, 

W radości nad bocianem na błękitnym niebie, 

W promykach słońca niby dotyk twej dłoni 

Przy których lód serca topnieje. 

 

Szukałem Cię latem... 

 

I znalazłem w upalny dzień Ciebie, 

Gdy Byłaś mi chłodną morską bryzą, 

I drzewem otulając mnie cieniem. 

Twoimi oczami bezkresnego morza horyzont. 

 

Szukałem Cię jesienią... 

 

I znalazłem w liściach twe policzki rumiane, 

Włosy skąpane w brązie oraz złocie. 

I choć dostrzegam Cię doskonale, 

To w zaczajonej we mgle tęsknocie. 
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Wyróżnienie 

 
Oblicze miłości 

 

Karolina Szymkowiak, kl. II eg 

 

Gdy ukrywasz swoją sympatię, 

Uczucie, którego tak bardzo pragniesz, 

Znika razem z zachodzącym słońcem. 

Jest nowym początkiem, a może końcem? 

 

Trwamy w nieznanych odmętach świata, 

Gdzie los, różne historie przeplata. 

Piękne te słowa, budują marzenia, 

Lecz to serce skrywa największe pragnienia. 

 

Kochać, to jak zapach rosy o poranku, 

Jak świeże kwiaty kwitnące na ganku. 

Miłość nie zawsze jest łaskawa. 

To uczucie, które poświęceń wymaga. 

 

Zawsze wierzyłam w nieskazitelność miłości, 

Oddając swe serce bez wątpliwości, 

Jednak w środku krzyczałam z bólu i zazdrości. 

Pokochałam Cię i odeszłam w samotności. 
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Wiersze konkursowe 
 

 

O miłości 

 

Wojciech Szymoniak, kl. I d 

 

Kocha czy nie kocha, ważne to pytanie. 

Pomyśl jak często zadajesz sam sobie, 

gdy w twojej głowie słychać wołanie 

i myślisz ciągle o tej jednej osobie. 

 

Lecz miłość, która w swej prostocie, 

jednym łamie serce, drugim mydli oczy. 

Szczera nie patrzy na bogactw krocie, 

bez wzajemności ognistą krwią broczy. 

 

Toczy się w tobie wewnętrzna walka: 

Czy jej powiedzieć? I jak to zrobić? 

Czując się jak szmaciana lalka, 

próbujesz słowami uwielbienie ozdobić. 

 

Może ten wiersz komuś dedykuję, 

a może to nie ma znaczenia. 

Może kogoś w sercu miłuję, 

a może piszę z natchnienia. 
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„Kochanie…” 

 

Wiktoria Zysk, kl. II dp 

 

Bądź mi mój, 

choć czasu jest tak mało 

i choć człowiecze życie panta rhei, 

przy Tobie zatrzymać się umiem, 

bo mówiłeś mi, że kochasz, 

więc czymże jest kochanie? 

Pocałunkiem z rana, 

przytuleniem przed spaniem, 

czułym spojrzeniem 

i tkliwym spotkaniem. 

Czymże, więc jest miłość? 

Spojrzeniem jak wyfruwasz 

mi z rąk, kochanie. 

Nie, jednak nie kochanie… 

Jest godzeniem się z tym, 

że miłość to wieczne oddanie. 



Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, w lutym 2021 
 

 

St
ro

n
a7

 

~O MIŁOŚCI~ 

 

Zofia Sołtysiak, kl. II ag 

 

Miłość nie jest jedynie piękną częścią naszego życia. 

Miłość przynosi również ból osobom, które jej doświadczają. 

W miłości człowiek pokłada nadzieję, dla niej cierpi. 

W miłości nie ma podziałów, bo miłość jest miłością. 

Człowiek miłuje mimowolnie, jego serce nie jest sługą. 

Nie można  rozkazać miłować, nie można też za to karać. 

Miłość jest wolnym ptakiem na wiosennej łące, 

do nikogo nie należy, nie wiadomo kto ją dostrzeże 

ale gdy owy ptak zjawi się w kwietniowy poranek 

i zaśpiewa radosną pieśń, 

życie przemieni się jak woda w wino, 

oczy dostrzegą dotąd niewidzialne, 

uszy usłyszą pieśni wcześniej niesłyszane, 

a to wszystko stanie się za sprawą miłości, 

która jest wszystkim tym, co bez niej nie istnieje. 
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Wyjątkowa interpretacja emocji 

 

Martyna Fronczak, kl. I e 

 

Miłość to piękne uczucie, 

bez którego nie możemy żyć. 

Budzi drugą osobę do życia. 

A człowiek zakochany to człowiek 

wspaniały, 

Jako jedyny widzi naszą prawdziwość, 

którą skrywamy w sobie. 

Miłość jest jak ziarenko piasku 

-jedyne i w swoim rodzaju, 

gdy je utracisz ono nigdy do Ciebie nie wróci. 

Miłość uczy nas wielu rzeczy m.in. 

wdzięczności, ale też samotności. 

Nie bądźmy obojętni na uczucia innych, 

lecz pamiętajmy aby nie zapominać 

w tym wszystkim o sobie, 

Róbmy to co daje nam radość 

i powoduje w nas szczęście. 
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Artyzm Miłości 

 

Aniela Wielebska, kl. I b 

 

Widziałam Twe oczy pośród nocy, 

błyszczą się na czarnym niebie. 

Jesteś jak zabawa o północy, 

bo to wtedy brak mi Ciebie. 

 

Jesteś jak piosenka, 

której słucham do znudzenia. 

Jesteś dla mnie jak jutrzenka, 

co o dniu ma do powiedzenia. 

 

Jesteś dla mnie latami, 

latami dzieciństwa i zabawy. 

Jesteś pięknymi słowami, 

lecz nie zdajesz sobie sprawy. 

 

Więc Ci mówię, piszę w wierszu raczej, 

że przy Tobie czuję się inaczej. 
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Agonia serca 

 

Emilia Czopik, kl. III c 

 

Czuję Cię obok, wtedy wnet odpływam. 

Dlaczego z każdym się tak szybko zżywam? 

Ufam i śmieję, Zatracam i Tracę. 

Uczucia nasze też tracą współpracę. 

Krzyczę po cichu, jednak echo nośne. 

Krwawię samotnie, chociaż to niegłośne. 

Czas szybko mija, tak dni i miesiące, 

a w głowie nasze spacery po łące. 

Nostalgia otula mnie swoim ciepłem. 

Tęsknota za Tobą jest moim piekłem. 

Jedyne myśli co krążą mi w głowie, 

to poczuć twą bliskość i być przy Tobie. 
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Miłosny zawrót głowy… 

 

Zuzanna Kowalczyk, kl. III c 

 

Gdy myślę o Tobie- mam mętlik w głowie 

Gdy patrzę na Ciebie- jest mi jak w niebie 

Gdy Ciebie nie ma- ja czuję strach 

Chcę byś był przy mnie po kresu znak 

Gdy jestem z tobą- zatrzymuje się czas 

Nie wyobrażam sobie świata bez nas 

Wspólne wyjazdy, spędzony czas 

Zostaną na zawsze, wciąż mam je w snach 

Uczucia, które krążą wśród nas 

To nie tylko pusta studnia bez dna 

To jest coś więcej, niż zauroczenie 

To nie tylko byle jakie spojrzenie 

Chciałabym zostać na zawsze z Tobą 

Wiem, ze przy tobie mogę być prawdziwą Sobą! 
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Krótki list 
 

Kamil Prusak, kl. II dp 

 

Mój heranowy szafirze, na przekór w bród mej piersi biegnący- 

zatrzymany wśród liści odmętów mejże kalającej otchłani, 

przeszyłeś duszą mą, bieszczadny kwiecie paproci wonią wiodący. 

Zadałeś mej piece, mej zgruchotanej, rykoszet błysku krtani 

Kiedy ów me podniebnie, zaprawdę nad niebem wzniosło głosem henny 

,a ja wtem i wówczas padłem zaparty na glebę brzmieniem. 

Natchnąłeś, mój złotyczyszy, w me poliki nadęte, troską Gehenny, 

odszyfrowałeś jak on podobny ku tobie casus spojrzeniem. 

O wrota piotrowe otwarły się ospale w moje sakurowe zakwaterowanie 

-patrzę jak wznoszę się ponad obłoki, ponad fale! 

Mimo wszystko odstawiam i liczę, ze skruchą padliną kawałkami danie 

Tak bardzo ja też odczuwam piekące kciuki, le male! 

I cóż, że metal zgrzyta nad głowami, ja dziękuję, mój krasnolicy 

jak ludy Paise,cóż za potęga w twym że monasterze, 

Wiem, dasz radę z godnościami niedogodnościami,jak cichej kaplicy- 

pamiętaj kochany mój,ja Pietą,ja nostalgią leże. 

 

Pamiętaj,że bywam 

i wróć,  

proszę 

jestem stęskniony. 

 

A jeśli nie wrócisz 

to ja 

w twoje 

rzucę się ramiony. 
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Emilia Wieła kl.Id 

 

Dziś kolejne walentynki obchodzimy , 

I z kwiatkami do swoich połówek przychodzimy. 

Swoją miłością drugą osobę obdarzamy, 

Do plecaka mały liścik przemycamy. 

Ale...czym w ogóle jest miłość, 

Czy to tylko jest zażyłość? 

Czy to tylko mówienie :,,kocham Cię ‘’ sobie? 

 

Sprawianie przyjemności drugiej osobie? 

Otóż nie....miłość to nie tylko słodkie słówka, 

Od których często boli nas główka. 

Miłość to nie jednorazowe wyjście na kolację, 

Czy długi spacer na opuszczoną stację. 

Miłość to okazywanie szacunku i zrozumienia, 

Pozwalając drugiej połówce spełniać swe marzenia. 

To zaakceptowanie jej takim jakim jest, 

Pamiętając ,że nie liczą się chęci ,a gest. 

Miłość to pomaganie sobie w chwilach trudnych, 

Spędzanie razem dni ciemnych i smutnych. 

Miłość to cierpliwość okazywana  drugiej osobie, 

Kiedy ta chora nie może nawet szklanki wody nalać sobie. 

To na dobre i na złe bycie ze sobą , 

To szczęście w byciu z tą drugą osobą. 

 

Żeby miłość była dla Was święta, 

Ale na co dzień nie od święta. 

I takiej wszystkim życzę miłości 

Aby przetrwała aż do starości. 
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Pierwszy rejs 

 

Zuzanna Komorowska, kl. I d 

 

Leciutki dotyk, choć zbyty milczeniem,  

Pod niebem zapisany cichym serca drżeniem.  

Oczy schylone, w podłodze utkwione 

Rwą się dyskretnie w jedynego stronę. 

Księżyc srebrzysty wędruje po niebie, 

Dwie dusze nieśmiało podchodzą do siebie, 

By spleść razem dłonie w geście cierpliwości,  

A usta połączyć w niemym znaku miłości. 

Pod srebrem twe oczy mienią się jak diament, 

W mej głowie wichura, a w duszy zamęt 

I strach, bo nieznany mi grunt niepewności 

Odkrywam w zbyt wczesnej, niewinnej młodości. 

Lecz jak mam się oprzeć, gdy tak wielka siła,  

Choć ciężka i dziwna, jest mi tak miła? 

Czy poddać się, walczyć czy przyjąć cierpienie, 

Czy znosić tęsknotę, bliskości pragnienie? 

Pomimo rozterki nie ma we mnie złości, 

Me wnętrze pęcznieje w niezwykłej radości. 

Wiatr w żaglach wiruje, spokojnie dryfuję 

Na morzu tej obcej, acz pięknej miłości. 

Już strachu nie czuję. 
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Przystań 

 

Olga Zawodna kl. I b 

 

Jesteś moim murem - 

otaczasz każdą moją cząstkę. 

Jesteś bezpieczną przystanią, 

do której przypływam w zwątpieniu. 

 

Jesteś moim ciepłym prądem, 

powiewem lata w deszczowe dni, 

łzą szczęścia w rozpaczy, 

goryczą w złotym blasku słońca. 

 

Co pocznę, gdy runą mury? 

Dokąd przypłynę bez przystani? 

Bez ciebie więdnę. 

Bez ciebie – nie jestem. 
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Tęskno mi 

 

Katarzyna Lisiecka, klasa 1B 

 

chciałabym 

byś był cząstką mnie 

w cieniu 

który chce rozjaśnić 

 

tęskno mi 

do twych oczu 

przez które ciężko mi 

powiedzieć co czuje 

 

tęskno mi 

do tych pierwszych chwil 

onieśmielonych jak wiosna 

pod kwiatem jabłoni 

 

tęskno mi 

do twego uśmiechu 

jak słońce świecisz 

skromnie, delikatnie 

 

gdzie będę? 

kiedy będę? 

czym będę? 

co pocznę gdy mi cię zabraknie? 

 

co zrobię gdy bez ciebie w mym życiu 

cień zakryje słońce? 

nie chce wiedzieć 
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Jak to jest kochać? 

 

Martyna Antczak, kl. I a 

 

Jak to jest kochać? 

Pytasz mnie znów 

Twe oczy wypełnia blask 

Na niebie pierwsze gwiazdy już wschodzą 

W oddali cicho szumi las 

Posyłam ci mój uśmiech szczery 

Przed oczyma cofam czas 

Wspomnienia znowu jak żywe 

Patrzę na nie kolejny raz 

Nagle krótki dreszczyk emocji 

Zastępuje ból 

Bo to co było już nie powróci 

To nigdy nie wróci już 

Lecz znów uśmiecham się do ciebie 

Bo odpowiedź mam 

Kochać to poświęcić swe szczęście 

By ktoś inny je miał 
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Walczyk 

 

Alicja Grygiel, kl. III d 

 

Więc trzeba tańczyć koniecznie 

gorzko! gorzko! 

znowu w sercu niestety 

mimo że nikt nie całuje 

przepysznie smakuje wino 

na ofiarę z artysty 

 

Łzawo mi 

słodko! słodko! 

aż do krwi 

więc trzeba pisać koniecznie 

jakoś tak 

 

* 

 

niech to szlag 
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O miłości 

 

Dorota Musiałowicz, kl. I a 

 

Miłość-niby nic wielkiego, 

A dla wielu coś najcenniejszego 

Czym byłoby życie bez miłości? 

Czasem smutków, pogardy i zazdrości 

 

Ciągle słyszę te same kroki, 

Wszędzie je rozpoznam, 

Szare oczy 

Ciemne loki 

To Ty! 

 

Ja mam, więc i Ciebie 

I jest mi z tym, jak w niebie! 

Gdy czuję, że  się zbliżasz, 

Rumieniec mą twarz chwyta 

I choć nie mówię tego skrycie, 

To kocham Cię nad życie! 

 

Rozważając, zatem nad sensem miłości, 

Co może dowodzić o mojej dojrzałości 

Na myśl przychodzi mi tylko jedno: 

To uczucie będzie trwałe, 

Choćbym miała o nie walczyć życie całe. 
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Miłość&fantastyka 

 

Julia Płonka, kl. III e 

 

W ten dzień miłości nie ujmujmy sobie życzliwości, 

Zapomnijmy o grzeczności; 

 

Porzućmy  perswazje, 

Obudźmy wspólne fantazje; 

 

Jak Geralt i Yennefer w ich najlepszych czasach, 

Kochajmy się codziennie w naszych wakandyjskich lasach; 

 

Razem będziemy oglądać najpiękniejsze zachody słońca, 

Zabawom i rozkoszom nigdy nie będzie końca; 

 

Z Gandalfem zapalimy fajkowe ziele, 

Jest lepsze niż wszystkie inne chmiele; 

 

Na Czarnej Perle czeka na nas trochę butelek rumu, 

Wszystkie te wspomnienia trafiają do naszego albumu; 

 

Patrzymy na siebie jak Hux z Kylo Renem, 

Żadne oddanie nie będzie dla nas problemem; 

 

Gdy wrócimy już na Ziemię, zanurzymy się w basenie, 

W wyobraźni naszych serc znajdziemy ukojenie. 
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SIŁA MIŁOŚCI 

 

Joanna Szymczak kl. I d 

 

Chodź w lutym zimno za oknem, 

to w sercach ciepło gości. 

To przecież Walentynki - 

nikt się nie złości. 

Ten dzień jest wspaniały, 

daje dużo radości. 

Nawet policzki poczerwieniały, 

z tej ogromnej czułości. 

Samotnych ludzi miłość 

łączy w pary, 

dlatego w ich sercach 

dzieją się czary. 

Zakochani wręczają sobie róże czerwone, 

misie, czekoladki, prezenty szalone. 

Pamiętaj! Ten czas wszystko zmienia 

nie ma miejsca na żale - to nie do pomyślenia! 

Więc życzyć Wam chcę: ramion ukochanych, 

chwil wyczekiwanych. 

Po prostu najlepszego w Dniu Zakochanych!
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To miłość 

 

Kamil Łapiński, kl. II cg 

 

Tańczmy, śpiewajmy, życie w pełni przeżywajmy, 

Każdą chwilę nawet krótką, 

W szufladkę umysłu zachowajmy, 

Niechaj tam trafiają, 

Tylko kolorowe i uradowane, 

Myśli żywe, złote, 

Wywołane miłością wszędobylską, 

Płynącą niczym nieokiełznana fala, 

Od otaczającego naszą duszę ludzką, 

Pięknego romantycznego świata, 

Docierającego do nas drogą, 

Asfaltową, radiową czy internetową, 

Każda założenia w pełni, 

Bez większych problemów spełni, 

Przekazując nam emocji, 

Porcje platynową nicią szytą, 

Pozyskaną z srebrnego szala, 

Który składa się z melodii, 

Powszednich tego świata. 

Nie przejmujmy się więc, 

Życia przewrotną naturą, 

Nawet kiedy fizyce przecząc, 

Cofają się zegara wskazania, 

Ponieważ dźwięki symfonii, 

Pięknej emancypującej miłości, 

Pochodzą z syntezy nukleonów, 

Bezdusznych, aby nam dać przeżywać, 

Przestrzeń i emocje powstające od początku czasów 

 


