
I miejsce w konkursie poetyckim „Miłość pisana wierszem” 

 

Natalia Buława klasa 3 LO 

 

"Emocjonalne zmysły" 

 

Twoje usta tak gorące. 

Twoje dłonie kochające. 

Twoje oczy tak jak morze, 

w których tonę bezpowrotnie. 

Twój tembr głosu sprawia, że 

z tych emocji cała drżę. 

 

Gdy jesteś blisko 

zatrzymuje się wszystko. 

Przyśpiesza mój oddech. 

Bo z czułości tej tak jest. 

A ja wciąż mam nadzieję,  

że kiedyś odnajdziemy się. 

 

"Anielska tęsknota" 

 

Mój aniele o jasnych jak słońce włosach i oczach jak niebo błękitne… 

Gdzie jesteś? 

Mój aniele o silnych ramionach, w których czuję się bezpiecznie… 

Gdzie jesteś? 

Mój aniele, który jesteś zawsze gotowy, aby mnie obronić… 

Gdzie jesteś? 

Mój aniele, który czuwasz nade mną w nocy, gdy śpię bezbronna… 

Gdzie jesteś? 

Proszę, przyjdź wreszcie.. 

… bo tęsknię… 

 



II miejsce w konkursie poetyckim „Miłość pisana wierszem” 

 

Emilia Solińska, kl. 2 LO. 

„To na nic” 

 

Na nic w świecie docenienia 

Szczególnego zrozumienia 

Bez czułości 

Bez zwątpienia 

Kochaj właśnie  

te marzenia… 

 

Przyjdzie czas na pojednanie 

Deklaracje Twe nieznane 

Wciąż podążam za Twym pędem 

I największym w życiu błędem 

 

Nie trwoń sobie głowy, Miły 

Już Twój urok jest zawiły 

Pójdę szybko, hen od Ciebie 

Zasługujesz na sądzenie 

 

W niebie… 

 

 

 



III miejsce w konkursie poetyckim „Miłość pisana wierszem” 

 

Angelika Kwiatkowska  

Klasa 2 LO 

 

,,Miłość’’ 

 

Miłość jest jak… 

 pogoda 

świeci słońce 

pada deszcz 

 

Miłość jest jak… 

 dużo  

wzlotów 

upadków 

 

Miłość jest jak… 

w sercu motyle 

ból  

dno 

wielki głaz 

 

Miłość jest jak… 

kwiatu pół światu 



niebo za wysoko 

albo za nisko 

 

Miłość jest jak… 

po burzy tęcza 

 kochaj 

dlatego  

właśnie 

 

I wyróżnienie w konkursie poetyckim „Miłość pisana wierszem” 

 

Mikołaj Lamparski 

Absolwent 

                                                                                                

„Definicja miłości" 

 

Miłość to uczucie 

Nie do opisania 

Ono tak naprawdę 

Horyzonty odsłania 

Daje radość, szczęście 

Uczucie spełnienia 

Nie pozwala dzielić 

Ludzi na pokolenia 

To starsze 

To młodsze 



Wszyscy są jednością 

Bo miłość to uczucie 

Przepełnione wolnością 

Wolnością, zaufaniem 

Szczerością, oddaniem 

Kiedy mówisz "Kocham" 

Dajesz serce swe z posłaniem 

Z posłaniem ciepła 

Uczuciem tęsknoty 

Słowo "Kocham" 

Znaczy łączyć 

A nie z zazdrości 

Drzeć z kimś koty 

 

"Wskazówki miłości" 

 

Miłość? 

Pragnienie? 

Potrzeba bliskości?                                                                                  

Co należy zrobić 

Aby zaznać tych wartości? 

Po pierwsze uważam 

Weź, pokochaj siebie 

Bo to właśnie wtedy 

Znajdziesz się 



Gdzieś w niebie 

Po drugie 

Wyjdź do ludzi 

Nie graj 

Nie udawaj 

Po prostu bądź sobą 

Radość innym dawaj 

Po trzecie 

Nic na siłę 

A prawdziwe uczucie 

Przyjdzie do Ciebie 

W najmniej oczekiwanej minucie 

 

II wyróżnienie w konkursie poetyckim „Miłość pisana wierszem” 

 

Bartosz Szczukiewicz 

Klasa 1C SB 

 

Liście wirują na wietrze 

dwie splecione dłonie 

 w miłosnym uścisku                                                                

 on i ona 

 razem w swych ramionach 

 wiem 

że nic ich nie pokona 

idą tak przez życie 

czy im zazdrościcie? 

miłość to najsmaczniejszy 

przepis na nasze życie. 



 


