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W piątek 7 października obchodziliśmy JESIENNE ŚWIĘTO POETÓW – 
dość nietypowe, jak na szkołę techniczną, a obchodzone u nas zawsze 
wyjątkowo. Cała szkoła została oklejona plakatami, rysunkami, a w holu 
na pierwszym piętrze można było zapoznać się z wierszami poetów jesz-
cze nieznanych, czyli uczniów Zespołu Szkół NR 1 w Krakowie.  
W całej szkole zlokalizowane były kąciki poezji, każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie: człowiek, jesień, miłość, filozofia, humor i satyra, poeci krako-
wscy, ojczyzna i wojsko – to niektóre z głównych wątków. Jakość i po-
ziom przygotowanych „stoisk z poezją” były oceniane i tak: pierwsze 
miejsce zajął kącik patriotyczny, drugie filozoficzny, a trzecie jesień w 
poezji. 
Poezję czytano na lekcjach, na przerwach, na portierni, w holu, w sekre-
tariacie, w księgowości szkoły, w bufecie i przy parapecie. Poezja była  
wszędzie! Dziękujemy uczniom z klas 2 LA, 2LB, 3LA, 4LA, 4LC, którzy 
włożyli swoje serce i energię w organizację święta, to dzięki nim ten 
dzień był tak piękny i natchniony! 

/Konrad Grybel/ 
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Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wykazali się na polu artystycznym i stworzyli 

wiele pięknych wierszy. Prawdopodobnie nie wszyscy mogli poznać całokształt tej 

twórczości, więc niniejszym Wam, drodzy czytelnicy, wiersze te przedstawiamy! 

 

*** 

Jesień cieniem zwiędłych drzew dotyka.  
Liście spadają jak kartki kalendarza.  

Sieją się po szarej drodze pożółkłe liście niczym dywan.  
Dzień w noc przechodzi, nie wiadomo kiedy.  

Rano ptaków śpiewu już nie słychać,  
tylko szumy na przemian mokre lub suche.  

/Anonim/ 

 

4 Pory roku 

Lato przemija i wszystko się zmienia, 

Ciepło na chłód zimowy się przemienia. 

Liście spadają z drzew kolorowe, 

Chodniki, trawniki nie są już matowe. 

Wszystkie barwy świata widnieją na ziemi, 

Jesień już przyszła. Nikt tego nie zmieni. 

Patrzmy pod nogi z wielkim podziwem, 

Bo zima przyniesie znów śnieżną pokrywę. 

Jak kolory zabierze, świat bielą otuli, 

Przyroda zaśnie, w sobie się skuli. 

I będzie czekać, śniąc zimowy sen, 

Aż promyk słońca rozświetli szary dzień. 

Nadejdzie wiosna niosąc nowe życie, 

I cały świat zatopi się w zachwycie. 

/Pazdan Dariusz/ 
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Pory roku 

Wiosna się skończyła, a taka radosna była. 

Lato już minęło.....  za szybko nam uciekło. 

Jesień nadchodzi, liście już spadają, 

kolory w ogniste się zamieniają. 

Jesień przejdzie, zima przyjdzie, 

zimno wokół będzie, mróz w nos poszczypie 

i jak co roku wszystko znów zatoczy koło.  

/Gałka Adrian/ 

Jesien 

Ostatnim tchnieniem słońca 

promyk już powoli blednie, barwne liście znów są wszędzie 

trudno je ci minąć będzie choć byś nie wiem ile wiosen miał 

z chęcią zanurkowałbyś w ich świat, 

jak za młodych lat wspomnień wróci czas. 

 

W lesie grzybobrania nadejdzie pora o tam na gałęzi wiewiórka się chowa 

lecz jak każda z sióstr ma swe wady rozchoruje twoje stawy 

szarym dniem skróconym psuje ci twe plany 

deszczem zimnym cię uraczy 

nieskończone długim silnym lecz i  kruchym, małym. 

 

O tych których w pamięci swej trzymasz 

świętem ci przypomina 

innych słodyczą lub psikusem powita 

o nie, nie, nie, u nas to nie Ameryka, 

chodź o dziadach Mickiewicza na maturze wspominaj 

a to całe autora gadanie 

znajduje w małym kasztanie koło tego potulnego jeża ,który 

w popłochu do swej nory zmierza bo królowa 

śniegu już tu przymierza. 

/Anonim/ 
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Jesien 

Wstając rano wyglądając przez okno, 

widzę tylko liście, co od deszczu mokną. 

Widzę drzewa, co barwne i kolorowe 

zrzucają swe płaszcze niedawno zielone. 

 

Dni coraz krótsze, znak pory jesiennej, 

to dla wielu zwierząt  czas pory sennej. 

Ptaki co świergotem znak życia dawały, 

wnet przed zimą z Ojczyzny wyleciały. 

/Bartłomiej Pawlikowski/ 

Marzenia 

Każdy z nas ma jakieś marzenia 

Jedni mają jedno 

Inni mnóstwo, nie do zliczenia. 

Bywa, że leżę godzinami i marzę 

Marzę o przyszłości  

I robię wszystko by dotrzeć do celu spełnienia 

Napawam się optymizmem i szczęściem 

Tak właśnie działają marzenia. 

/Filip Witkowski/ 

Samochód idealny 

Ja najpiękniejszy wóz mam na świecie 

Czy wy znacie, czy wy wiecie? 

Francuskiej techniki jest to urobek 

Fabryki na nim to mają zarobek 

 

Raczej na pewno jest to  wiadome 

Żem ja francuzów jest amatorem 

Więc powiem krótko i węzłowato 

Peugeota kupiłem razem z mym tatą 
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Toż to auto jest doskonałe 

Nie jest za duże, ani za małe 

Pod maską ma koni aż sto trzydzieści 

Jak gaz przyciśniesz to prąd cię popieści 

 

Taka to moja opowieść o wozie 

Co na największym odpali mrozie 

Światowej klasy to awangarda 

Wygląda niczym we włosach kokarda 

 

Powiem Wam jeszcze tak dla przekazu 

Nie zakładajcie do Niego gazu 

Bowiem ta moc w silniku drzemiąca 

Ulegnie destrukcji jak promienie słońca 

I tak ten wierszyk zakończę wesoło 

Peugeot najlepszy-daje Wam słowo 

/Furgalski Bartosz/ 

 

Zmiany 

Człowiek goni latami, tak za zmianami 

przekonany, że je znajdzie tuż za zakrętem. 

Lecz zazwyczaj zdaje sobie sprawę, 

z tego co trwa w nas nieustannie. 

 

Jakaś część nas, która o tym wie, 

Budzi w nas gniew. 

Bo podświadomie każdy wie, 

że jesteśmy jak wiatr 

który wieje gdzieś wysoko ponad koronami drzew.  

/Michał Bednarz/ 
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Rytm serca 

 

Słyszę Cię, jak bijesz i pompujesz krew 

Widzę Cię i uśmiech, który wywołujesz też 

Czuję Cię, jak Cię mocno ciągnie w moją stronę 

Dotykam Cię, moje serce niezastąpione 

 

I 

 

Słyszę Cię, jak wystukujesz moje imię 

Widzę Cię, i wiem że jesteś bardzo silne 

Czuję Cię, chociaż dla świata jesteś małe 

Dotykam Cię, ale nie wiem co robić dalej  

/Anonim/ 

 

Pustka 

Wstaje rano, patrzę w lustro 

Wokół mnie jest ciągle pusto 

Dokoła ludzi tłum 

Lecz ja słyszę tylko szum. 

Od środka żal rozrywa mnie 

Tylko Ciebie...tylko Ciebie chce. 

Cichy płacz, jedna łza 

Serce moje rozpaczliwie łka. 

Na jawie ciągle śnie 

Że kiedyś jeszcze spotkam Cię. 

Jak wielka studnia bez dna 

Moja miłość do Ciebie wiele obliczy ma 

/Paczi/ 
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*** 

Siedzę dziś sam w pokoju 

Nie daję znaków nikomu 

Nie wiem, co robić w tym domu 

Czasem coś szepczę po kryjomu 

 

Wiem, nie jestem idealny, żeby stać na tej scenie 

Mam wciąż to samo marzenie 

Czasami jedno słowo niesie różne brzmienie 

I już chyba tego nie zmienię 

/Turlej Piotr/ 

 

*** 

Wyszedłem na łąkę, 

piękną i złocistą, 

gdzie trawa zielona 

lśni poranną rosą. 

Słońce „przelśniewa” 

na strumyk płynący 

tuż obok. 

Który symfonią niczym Chopina 

piękno swe dzisiaj wszystkim prezentuje. 

W środku tej łąki topola stoi smukła, 

co historią swoją niejedną księgę 

zapisać by mogła. 

To wszystko cudem jest, 

cudem najpiękniejszym 

w świecie. 

/Drużba Mikołaj/ 
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Błogostan 

Bawić się, śpiewać, tańczyć, 

przeżyć życie bez zbędnych zmartwień. 

Nie cofać się wstecz, 

życie jedno jest! 

 

BRACIE, 

bierz bliźniego swego 

i baw się z nim do upadłego. 

Nie odkopuj starych ran, 

błędy wroga napraw sam. 

 

Niczym dzieci, 

nie przejmuj się błahostkami, 

ale szalej dziś 

razem z nami. 

/#grubasek/ 

 

*** 

W zabieganym życiu tysiąc spraw, 

każdy promień słońca upomina się braw. 

Budzik o tej samej porze zawsze dzwoni, 

lecz doba była za krótka i wstać nie pozwoli. 

 

Wychodzisz - ciemno i wracasz - ciemno. 

Rano zimno i wieczorem zimno. 

Od piątku do piątku toczy się życie. 

Jak pogodzić wszystko w tym jesiennym bycie? 

/Bubak Klaudia/ 
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Nadzieja 

Za oknem wszystko powoli umiera, 

Wraz z kolorami lata - odchodzi także moja nadzieja. 

 

Codziennie nowe problemy los stawia przed nami 

Ale czy podołamy temu całkiem sami? 

Czy wygramy walkę o własne życie? 

Czy obejmiemy właściwy tor? A może, wybierzemy ukrycie? 

Nadzieja ulotna bywa czasami, 

Zawodzi, szarpie - bawi się nami. 

 

Obserwuję ludzi młodych i starych 

Tak jak i ja zwyczajnych, cichych, szarych.. 

Szukamy wciąż sensu, celu i TEJ straconej nadziei 

Zapominając o uczuciach: 

Miłości, szczęściu - tym co nas klei. 

/Nazimek Karolina/ 

*** 

Każdy miesiąc jakby inny, 

Lecz każdy dzień tak podobny, 

Choć zaczyna się i kończy tak samo, 

Pierwszy czy trzydziesty pierwszy, 

wschód czy zachód. 

Morał jest inny za każdym razem. 

Każdy dzień jest przetrwaniem. 

Od Ciebie zależy jak go zakończysz, 

czy głową w chmurach czy z głową w piasku. 

Więc uważaj mądry kolego  

co powiesz  

co zrobisz nowego. 

/Baran Beata/ 
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*** 

Wisi już welon i błyszczą się buty, 

dzień zaplanowany co do minuty. 

Wszyscy szykują się nie do klubu, 

lecz na wielką uroczystość ślubu. 

Grzesiek ma oczy rozanielone, 

bo to dzisiaj Wiktorię weźmie za żonę. 

Ciche ploteczki krążą na straży, 

bo taka Wiktoria niejednemu się marzy. 

A żeby znaleźć tą jedyną dziewczynę 

musiał wyjechać na Ukrainę. 

I będzie wesele 

i gości wiele. 

I podrzucą młodego do góry, 

podadzą wódkę i rosół z kury, 

a dzisiaj to takie mamy czasy, 

że nie braknie nawet kiełbasy. 

I będą zabawy, tańce, śpiewanie, 

aż w końcu młoda uśnie na dywanie, 

a młody do dołu czołem, 

zaśnie głęboko pod stołem. 

A gości się bawi tutaj tak wiele, 

że Bóg wie kiedy się skończy 

WESELE !!! 

/Koczułap Paweł/ 

 

Ksiezniczka 

Żył sobie książę 

I życie miał złe 

Lecz nagle ono 

Zmieniło się 
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Była niedziela 

Ciemna już noc 

I wtedy ona 

Spotkała go 

 

On był z kolegą 

One też dwie 

Spędzili razem 

Godziny dwie 

 

Znał ją dwa lata 

Nie kochał jej 

Lecz już tej nocy 

Zakochał się 

 

Była tak słodka 

Jak kotek jej 

Pełna sympatii 

I piękna też 

 

Patrzył jej w oczy 

Gdy tylko mógł 

Widział w  nich szmaragd 

Pokochał je 

 

Historia ta długa 

I toczy się dalej 

A dziewczyna piękna 

Została księżniczką 

/Kübler Patryk/ 
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Romantyczne zmiany 

Rozumiem już romantyków z epoki powstań 

Kiedy to siedzę teraz wieczorem i słucham wiatru rozwiązań. 

Czy czasy się zmieniły? Owszem, zmieniły 

Jest inna natura, w tamtych czasach zielone parki z ławkami 

A w naszych asfaltowe szlaki pomiędzy betonowymi blokami. 

Czy ludzie się zmienili? Owszem, zmienili 

Kiedyś w pogoni za konwenansami i statusami 

Teraz za życiem pomiędzy luksusami. 

Czy podziały społeczne się zmieniły? Owszem, zmieniły 

Kiedyś biednego z pogardą na bok odsuwano 

a teraz to nawet i „wyzywano”. 

Czy zasłużył? Oczywiście, że nie 

Ale kto się tym przejmie? Nawet nie kler. 

I uczucia, ah uczucia! 

Tak ludzkie i dalekie, na wskroś różnorakie 

Jednak od romantyzmu dalej nam nieznane. 

Gdzie Goethe z Werterem i uczuciem tragicznym? 

Gdzie ta platoniczna miłość, wolność, obiektywizm. 

Czemu miłość została splamiona 

Pieniędzmi, korzyściami, czemu ona? 

Czym winna? Namiętnością, gwałtownością czy szczerością? 

Komu szkodziła, gdzie ją zatracono 

Jednak rozumiem już romantyków 

Ich uczucia, poglądy, skalę problemów 

Które na cały nasz świat padły 

I życie nam doszczętnie skradły. 

/Natalia Wcisło 2LB/ 
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Sen 

Błądząc wciąż po przeżytych chwilach 

I niezapisanych momentach 

Ciągle i ciągle zatracam się 

W nieistniejącej przestrzeni czasu. 

Głowę mą zaprząta mnóstwo myśli 

I widzę już tylko przeszłe obrazy. 

Wiedząc, że trzeba zacząć od nowa, 

Rozum podpowiada koniec 

Lecz serce me wciąż pełne żaru walczyć chce do upadłego.. 

Gubiąc się w swych uczuciach pełnych niezrozumienia 

Zapadam powoli w mrok, przenikający cały mój umysł. 

Czuje lęk przed tym, co się wydarzy 

Lecz pragnę poczuć... pragnę zaznać wolności. 

Biorę świadomie ostatnie porcje powietrza 

I odpływam.. 

Już nic nie widzę. Nie myślę. Nie czuję.  

/Tuśka/ 

 

*** 

Uczucia są czasem nie zrozumiałe, 

namawiają nas czasami na pewną zmianę. 

Człowiek się zmienia, wnętrze się zmienia, 

każdy jest inny, nie tylko z imienia. 

 

Uczucie miłości nie jest przeznaczone każdemu, 

każdy ma serce inne, nie każdy ufa sercu swemu. 

Człowiek się zmienia, wnętrze się zmienia, 

każdy jest inny, nie tylko z imienia. 
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Uczucia są jak cztery pory roku, 

Każde jest inne zależnie od jego uroku. 

Człowiek się zmienia, wnętrze się zmienia, 

każdy jest inny, nie tylko z imienia. 

 

Wnętrze człowieka jest niczym mgła, 

nic nie jest jasne, gdy uczucie do przodu nas pcha. 

Człowiek się zmienia, wnętrze się zmienia, 

każdy jest inny, nie tylko z imienia. 

 

Człowiek błądząc po swojej mgle, 

napotyka wiele uczuć których obawia się. 

Czy człowiek sic zmienia? Czy wnętrze się zmienia? 

Jedno jest pewne uczucia nie ulegają zapomnienia. 

/Witek/ 

 

Mysli 

Leże i patrzę, 

patrzę w nic nie wyrażającą pustą powierzchnię, 

pod wpływem myśli zmienia się 

tworzy coś więcej, 

uczucia wypływają, 

postanowienia fruwają, 

garstka błędów przybywa, 

rozum się odkrywa, 

kolorami malują obraz na powierzchni, 

widzę jeszcze ostatnie dociągnięcie kreski, 

zamykam powieki i odpływam, 

jestem teraz tam gdzie poniesie mnie sen i rozda karty na nowy dzień. 

/A./ 
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*** 

Życie tak bardzo onieśmiela, 

gdy obok brak przyjaciela. 

Ta jedna osoba 

i znika cała choroba. 

Dzień czy noc, 

zawsze po stokroć on. 

Kiedy droga schodzi na zły tor 

on zawsze ma w rękawie dobry stor. 

I tak dzień mija spokojnie, 

kiedy razem patrzymy wizyjnie. 

Opowieść to krótka 

i przy tym miła robótka 

/Pyzik Kamil/ 

*** 

Miłość potrafi zaskoczyć 

Miłość to bezgraniczne uczucia 

Uczucia do Świata Żywych i Umarłych 

To żyjąca w nas namiętność 

Która rozgrzewa do czerwoności 

Podziemia Hadesu 

Toteż żyjący w nas potwór 

Monstrum przez które jesteśmy zdolni 

Przenosić góry i oceany 

Dla pożądania, pożądania tak silnego 

Jak obsesja, niczym płomień ognia 

Który wzbudza żar w sercu 

Żar wpędzający w otchłań 

Miłosnych doznań i emocji 

Wystarczy czekać 

Cierpliwie oczekiwać 

Na przeżycie swojego szczęścia … 

/Rokita Krzysztof/ 
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*** 

Ponura ciemność w otchłani 

Zbudzony w mroku 

Wokół Siebie czerń 

Ogarnia mnie strach 

Lęk paraliżuje ciało 

Oczy dostrzegają duchy 

Duchy pokutujących i zmarłych 

Nagle dostrzegam zmory 

Ogarnia mnie zgroza i przerażenie 

Tym samym spadam w dół 

W przepaść mojego sumienia 

Docieram do podziemnego miasta 

Które zamieszkują złe moce 

To koniec życia, wpadłem w trans, 

Trans niekończącej się otchłani piekła … 

/Wąsowicz Daniel/ 

 

*** 

Życie przeróżne pisze scenariusze 

Raz jesteś na dole, raz na górze 

Jednym razem tracisz wszystko 

Aż się chce iść nad urwisko 

Ale może być i tak, ze wygrywasz życie 

Albo ciągle żyjesz na kredycie 

Nigdy nie wiesz co pisze życie 

Ale za każdym razem, staraj się należycie 

/Działowski Sebastian/ 
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*** 

To wszystko. 

 

Reszta na to czekać może 

Mamy siebie - to jest wszystko 

Niczego nie potrzeba tylko Ciebie 

I drzwi przyszłości otwarte szeroko 

 

Czekać dłużej nam nie pozwolę 

Widząc jak przez sen szybko oddychasz 

Złe sny prysną i obudzę Cię lekko 

Nie czekajmy dłużej na siebie 

 

Chodźmy razem za horyzont 

wspólnie i bardzo daleko 

Tam gdzie utonę w zieleni oczu 

i miękkim dotyku Twoim 

 

Tam daleko gdzie będziemy razem… 

/Anonim/ 

*** 

Patrząc przed siebie, myśli kieruję w przeszłość 

na każdy miniony rok i szczęśliwy moment... 

Z centrum wydarzeń daleko było do końca, 

jednak idąc naprzód widzę coraz mniej słońca. 

 

Jak ktoś powiedział: 

To nie tak miało być. 

Prawda to smutna, a z niejednym się jeszcze zmierzę. 

A będzie to trudne 

Bo już w nic nie wierzę. 

/T. Maciejowski 3LB/ 
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*** 

Wiek osiemnasty w dziewiętnasty się zmienia. 

Więc trzeba pożegnać epokę Oświecenia. 

Żegnamy to wszystko, co było po dawnemu, 

Bo miejsce trzeba zrobić wszystkiemu nowemu. 

A mowa bowiem jest o romantyźmie , 

Gdzie wiele się skupia na indywidualiźmie. 

Romantyzm to era z Wielkimi twórcami, 

Może się pochwalić trzema wieszczami. 

Poezja Mickiewicza tu bawi i wzrusza, 

Każdy bowiem zna Pana Tadeusza. 

Mówić o Mickiewiczu zapomnieć nie da rady 

Że Ten wielki poeta napisał dla nas Dziady. 

Drugi wielki twórca, Słowacki się zowi, 

który pisząc Kordiana, sprzeciwia się Mickiewiczowi. 

Krasiński jest trzecim 

Wieszczem , tu nie ma tragedii 

Twórca bowiem Nie-boskiej komedii. 

Romantyzm to tajemniczość, 

wyobraźnia i zdolności. 

A także ludzie dążący do wolności. 

Człowiek z otoczeniem jest skonfliktowany, 

Raz się wycofuje a raz gotów do jego zmiany. 

Ludzie romantyzmu chodź to wielka trwoga 

Na nowo szukają wiary w istnienie Boga. 

Szaleństwo od obłędu romantyzm odróżnia. 

A także miłość w tej epoce to nie jest próżnia.  

/Puchatek/ 
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Ciemnosć 

Zbrodnia płacze, porażka ucieka 

zagubione sny kary dotykają krew nocy 

kłamiesz 

gdy moja ciemność cieszy się 

 

Znowu szał rozpaczliwie krzyczy 

niczym płomień pluje na winę 

choć dotykam porażkę 

i niepewnie płacze los 

 

Mroczny ból płonie 

pustka cierpi i umiera 

wina jak upadek 

cień skrywa sen 

/Anonim/ 

 

Tesknota 

Zniknęłaś mi jak mara senna. 

Pozostawiłaś tylko żal. 

Miłości rozpętałaś piekła. 

Powiedz ,dlaczego odeszłaś w dal. 

 

Przecież nie było Ci źle tutaj. 

Przecież kochałem Cię i jak! 

Ty odeszłaś niewzruszona. 

Dlaczego postąpiłaś tak? 

 

Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? 

To co złączyło nas? 

Potem niebiańską tę wycieczkę? 

Uśpiony, tajemniczy las. 
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A potem pierwszy pocałunek. 

Miłość ,która nas złączyła. 

Taka zdawała się promienna. 

A taka przecież złudna była. 

 

A potem było pożegnanie. 

Żegnałem Cię bez jednej łzy. 

Choć w mym sercu burza wyła. 

A jej przyczyną byłaś ty! 

 

Teraz zostały mi wspomnienia. 

A w duszy wielki żal! 

Ta dusza łzami we mnie uzbiera. 

Pełne oczy łez niosące to wszystko w dal. 

 

W szaleństwie topię swoją boleść. 

Móc, że śpiewaczko pieśni, czuć. 

Amor w sercu jęczy bolesne uczucie. 

Zdradziłaś mnie! Ale wróć! 

/Krawczyk Krystian/ 

 

Los człowieka 

Co mam myśleć? 

co mam zrobić? 

kiedy w duszy, 

smutno jest. 

 

Trzeba zawsze, 

mieć nadzieję, 

że nie będzie, 

aż tak źle. 
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Czas przemija, 

w szybkim tempie, 

więc radujmy się. 

 

Niech nie przyjdą, 

takie chwile, 

żeby było nam tak źle. 

 

Młodość nie wieczność, 

starość nie radość, 

wszyscy mówią słowa te. 

 

Każdy człowieka, 

na swej drodze, 

musi dostrzec to. 

 

Spójrz za okno, 

patrz na ludzi, 

i uśmiechnij się. 

 

Życie piękne, 

jest przed Tobą, 

tylko żebyś, 

w miarę szybko, 

zauważył to. 

/Arkadiusz Nocoń 4LE/ 

 

*** 

W szumie drzew i potoków, 

roztańczona rosa, 

gdzie lis i sarna ganiają, 

odpocząć można zawsze.  
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W zachwycie nad pięknem, 

W zachwycie nad potęgą, 

Dostrzegam samego siebie. 

 

W upływającym czasie i tu i teraz, 

Chłonę te świeżość i dumę, 

Staje się mały i wielki duchem. 

/Sebastian Ślazyk 2EL/ 

Przyjaciel 

Marzenia me i cudze, 

Osobno tak różniące się, 

A razem tak piękne, 

Rozbudzają we mnie, 

Czystą radość i tęsknotę, 

Które w pełni, 

Mogę poznać tylko Ja. 

Cele me poziomu gwiazd, 

Prawie nieuchwytne stają się, 

Lśniące wciąż tam w oddali, 

Drwią i naśmiewają się, 

Ze mnie i Niego. 

Już nieuchwytnego towarzysza, 

Podróży mego życia, 

Prowadząc do nich, 

Ludzi za dobrych i mocnych 

Aby nas zobaczyć. 

Wciąż jednak wiem, 

Że aby go uszczęśliwić, 

Muszę widzialnym się stać. 

Drogi przyjacielu mój, 

Bądź przy mnie, 

I wierzyć mi pomagaj, 

Bo wiem że bez Ciebie, 

Po prostu się załamię. 

/Piotr Gancarczyk 4LE/ 
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Nostalgia w cierpieniu 

STOJĘ PRZY TOBIE, 

NÓŻ TRZYMAM W DŁONI. 

PATRZE PRZED SIEBIE, 

A TY UMIERASZ W AGONII... 

 

ZA MNĄ KTOŚ STOI, 

BROŃ CELUJE W MOJĄ STRONĘ. 

POCIĄGA ZA SPUST, 

MOJE ŻYCIE JEST JUŻ SKOŃCZONE! 

 

TAK W JEDNEJ CHWILI, 

PRZEMIJA WSZYSTKO CO SIĘ LICZYŁO. 

ODCHODZĘ Z TEGO ŚWIATA, 

MOJE MARZENIE JUŻ SIĘ SPEŁNIŁO... 

 

JAK ZOSTAWIA DRZEWO W ZIEMI SWE KORZENIE, 

TAK ZOSTANIE PO MNIE TYLKO WSPOMNIENIE. 

WSPOMNIENIE NAJBARDZIEJ BOLESNE DLA CIEBIE, 

I PRZYNOSZĄCE ZE SOBĄ WIELKIE CIERPIENIE… 

/Anna Ćwik/ 

 

Pustka 

Codziennie pochłania nas jej otchłań 

Nie chcemy tracić tych myśli, w środku krzyczymy zostań... 

Zatracamy się w niej bezmyślnie... 

Tworzymy niepomyślnie nową historię , jak gdybyśmy urodzili się na nowo 

Nie ma tam  żadnych zmartwień, problemów 

Lecz  jest to jak wędrówka bo nie docieramy do żadnego z celów 

Wyobraźnia kreuje w niej nasze nadzieje, marzenia 

Jednak człowiek robi to po to żeby zakryć swoje zmartwienia… 

/MRV/ 
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*** 

Wtedy...zimową nocą 

poznałem dziewczynę pewną 

podszedłem do niej 

rozmawialiśmy godzinami 

Ona piękna śliczna miła 

Myślę może wezmę numer 

Lecz lunął deszcz 

Przyszedł wiatr 

Ona znikła tak jak ptak 

Teraz myślę tak: 

Weź ją szukaj 

Weź walcz o nią 

i zacząłem walczyć 

napisałem ... 

i długo na odpowiedź czekałem 

lecz w końcu ją otrzymałem 

zaczęliśmy pisać godzinami 

wtedy rzekłem może się spotkamy? 

Była niepewna, pewnie się bała 

Lecz udało się 

Następnego dnia przy mnie stała. 

/Gomularz Natan/ 

 

*** 

Choć oczy nie zobaczą, 

choć uszy nie usłyszą, 

choć ciało nie poczuje, 

to serce wyczuje, 

to jedno uczucie, 

jakim jest miłość. 

/Miler Piotr/ 
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Strona 30 

Gazetka Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 

*** 

Podstawa pisania wierszy 

Wiersz może być krótki lub długi, 

jak statek używany do żeglugi. 

Może mieć określoną ilość sylab w każdym wersie. 

Oszalałbym chyba, gdybym miał przez to robić kolejne jego wersje. 

Jeśli chcesz możesz dzielić go na zwrotki, 

chować sprytnie między wersami anegdotki. 

Możesz pisać wiersze lekkie, jak stokrotki. 

Rymować ze sobą każdy wers, ale proszę Cię, 

nigdy nie zapominaj, że najważniejszy jest jego sens. 

/Czerwik Kamil/ 

 

*** 

Dym, krew i trwoga... 

Czymże teraz jest modlitwa do Boga? 

Oprawca mój mnie dusi, 

twarzy wcale pokazywać nie musi, 

dookoła ciemno, słychać płacze, 

moje serce już kołacze... 

Czuje chłód moich dłoni, 

krew spływa mi po skroni, 

patrzę przed siebie otępiony, 

ojczyzno moja, umieram osamotniony... 

Wszystko dla Ciebie to zrobiłem, 

walczyłem, zwyciężyłem, lecz do końca nie wytrwałem... 

Już Cię więcej nie zobaczę, 

Ni Ciebie, ni mej luby, więc płaczę. 

Odchodzę. 

/Wojciech Ziomek/ 
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Kraksa 

Była sobie pewna pszczółka, 

która lubiła wszędzie latać jak jaskółka 

Poleciała raz do miasta, 

gdzie spotkała ją kraksa. 

Uderzyła mocno w chłopca, 

i już nie była radosna. 

Strach ją ogarnął mocny, 

człowiek o strach nie był zazdrosny. 

Bo on też strachu się nabawił, 

gdy pszczółkę zobaczył. 

Ona szybko leciała 

przez co , się bardzo poturbowała 

Chłopca przestraszyła, 

a sama paski pokrzywiła. 

Z tego morał taki: 

Nawet małe stworzenie, 

może być zagrożeniem dla ciebie. 

Więc uważaj na nie , 

a ono bezie uważać na ciebie. 

/Łakomy Patryk/ 

Odbicie 

Spoglądasz w lustro, gładkie jak tafla wody, 

Stojące zawsze w jednym miejscu, niewzruszone 

Jak głaz stojący od wieków na łące 

Widzisz w nim postać, gdzieś jakby znajoma, 

Lecz z biegiem czasu, który przemija 

Jak prąd wody szybki i rwący 

W nim zmienia się tylko osoba 

A lustro zawsze gładkie jak tafla wody 

Stać będzie w jednym miejscu nienaruszone 

Chyba, że z biegiem czasu zostanie potłuczone. 

/Monika Nowak 3LB/ 
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*** 

Czy mnie słyszysz? 

Mówię do ciebie z każdą twą chwilą 

Z każdym oddechem 

Z każdą łzą 

Z każdym uśmiechem 

Z każdą kolejną miłością i złamanym sercem 

Z każdym błędem i każdą poprawą 

Mówię do Ciebie choć mnie nie słyszysz 

Więc proszę zamknij oczy przystopuj i posłuchaj 

Bo chce Ci powiedzieć 

Co jest ważne 

Dla uleczenia duszy 

/Piotr Paszcza 2EL/ 

 

Gdy 

Gdy zamykasz oczy 

w ciemności tkwisz 

nie ujrzysz nocy 

gdy wtedy śpisz 

 

Gdy uciekasz przed wszystkim 

będziesz w wiecznej nicości 

gdy nie ofiarujesz serca bliskim 

nie dostaniesz od nich miłości 

 

Gdy głośno stąpasz nogami 

nie usłyszysz cichych ludzi 

gdy żyjesz byłymi chwilami 

przyszłość swą trudzisz 
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Gdy zatykasz uszy 

nie słyszysz melodii życia 

nie otworzysz swej duszy 

gdy masz coś do ukrycia 

/Maciej Afonin 2LE/ 

 

Anioły upadaja pierwsze 

Oblicze anioła śle do mnie uśmiech 

Spod liter w tragicznie złączone słowa, 

Bólu w mym sercu uleczyć nie mogą 

Krzyż na nagrobku i żałobna mowa. 

 

Odszedłeś w lepsze miejsce. 

By żywym przypomnieć jak krótki czas nam dano 

Jak wielu złoczyńców wciąż kroczy po świecie, 

Jak wiele dobrych dusz nam odebrano? 

 

Anioły upadają pierwsze, 

Odszedłeś w lepsze miejsce. 

/Miarka Kamil/ 

 

*** 

Na ulicy, w kamienicach 

Ludzkie postacie 

Jednak na ich twarzach 

nic nie występuje 

 

Bez odmowy 

Każdy w pustkę kroczy 

Bez myślenia 

Słuchają jak pies polecenia 
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Martwe oczy 

Żywe? Po co? 

Powie ktoś z góry 

Gdzie dziś wszyscy kroczą 

 

I tak się właśnie skończył świat 

Nie hukiem, ni skomleniem 

Lecz upadkiem umysłu ludzkiego… 

/Krzywda Adrian/ 

Samotnik 

Samotność, jak kwiat czarnej róży kwitnie. 

Najpierw nie wierzysz, później zapach niknie. 

Kolce ranią i jak strumień, krew z żył wypływa. 

Ta nikła znajomość, jak piach na wietrze się rozpływa. 

 

Kiedyś miałem wszystko, a wracając na bezdroża 

Uświadamiam sobie, że jestem bez grosza. 

Wszyscy odeszli i ja sam zostałem 

Dałem im wszystko, a sobie nic nie dałem. 

 

Wszyscy żyją, tylko ja już umarłem. 

Swe serce dla nich na wpół rozdałem. 

Nie wierzę już w to, że nikogo nie ma 

Ja jeszcze jestem, jeszcze nie dosięgnę nieba. 

 

Pomyślę realnie... Czy to moja do niej miłość 

Czy może obłudna, niszcząca mnie dotkliwość? 

Nie wiem już nic, choć nigdy nie wiedziałem 

Ile ja ludzi we wspomnieniach pogrzebałem? 

 

Zostałem sam choć tyle ich wokół. 

Jestem zły na siebie i nadal w amoku. 

Nie chcę nic już wiedzieć, słyszeć, czy czuć... 

Brat opuścił brata, ja opuściłem kamrata. 
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Zostałem sam. 

Zostałem sam. 

Zostałem sam. 

Tylko jeden - sam. 

/Piotr Goraj/ 

Oczy 

Wiem, że dzień dobiega końca, 

kiedy zmęczone są od słońca, 

wyczerpane bezustannym mruganiem, 

ciągłym absorbowaniem, 

osłabione od płakania, 

znużone od spoglądania, 

zamykają się same, 

z resztą ciała dawno nietożsame. 

/Aleksandra Galica/ 

Pułapka nocy 

Spoglądam na Ciebie przypadkiem, 

kiedy ukradkiem, 

zamykasz oczy, 

po wielkiej nocy, 

kiedy w świetle małej lampki, 

uciekaliśmy z pięknej pułapki. 

/Aleksandra Galica/ 

 

Interpretacja 

Mówią ludzie, ogłaszają co dzień 

Iż czytać powinien każdy przechodzień 

I jak to już jest, w tym pięknym świecie, 

Że każdy własną prawdę niesie. 
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Że strzelcem lepszym Werter jest niż Kordian. 

Soplica kochliwy? Sonia przechodnia. 

Rodion był dobry, Gustaw... Karol... Nie wiem sama! 

Czy lalka w końcu kupna, czy „zajumana”. 

 

Lady Makbet z Balladyną, obie siebie warte. 

Biedni ci mężczyźni, przyzna to każdy, 

Z kobietą lepiej w zakonie, niż dostać po twarzy. 

 

Morału nie będzie, nie po to ten tekst, 

Może i jest tu jakiś ukryty sens. 

Tylko, że nie moja w tym głowa, by go odnaleźć, 

Lecz uczniom biednym, pomóc oszaleć. 

/Paulina Siembida/ 

 

*** 

Miliony szarych ludzi jest dzień w dzień zapominanych; 

Tylko niewielu za swe czyny zostanie zapamiętanych; 

Gdy to usłyszałem zrodziło się we mnie pewne marzenie; 

By na kartach świata zapisać swoje istnienie; 

Niektóre legendy są opowiadane, niektóre obracają się w proch lub złoto; 

Ale będziecie pamiętać mnie, ponieważ zajdę wysoko; 

Jestem całkowitym przeciwieństwem zapomnienia; 

I nie spocznę dopóki cały świat nie pozna mojego imienia; 

Na wiek wieków osiągnę nieśmiertelność; 

Narodziłem się w swych marzeniach więc mam tego pewność;  

/Sosin Mateusz/ 
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Podróz Senna 

To najchłodniejsza noc w moim życiu. 

Słońce już dla mnie nie wstaje, więc nie otwieram oczu 

Ciemność mnie otula, a ja leżę i rozmyślam sobie 

Jaki świat byłby piękny, gdyby człowiek posiadał tą 

Jedną, ważną dla niego rzecz bądź osobę 

I nagle zapadam w głęboki swój pełen marzeń sen 

W którym widzę piękne góry, lasy, łąki i jeziora 

Piękne wschody i wywołujące wspomnienia zachody 

Oraz zwierzęta, które nie uciekają na mój widok 

I tak stoję sam po środku tej niespotykanej krainy 

Podziwiam ją moimi ostatnimi już chwilami 

Które bezowocnie próbuję wydłużyć, marność tu moja 

I słyszę to, rechot żab i śpiew nocnych ptaków a mgła 

Mgła wokół mnie bardzo gęsta wyrasta, nic już nie widzę 

I budzę się, otwieram oczy i jak się okazuje 

Dzień nie nastał jeszcze, zakładam buty i wychodzę 

I znów je słyszę, żaby przy stawie, jednak mgły już nie ma 

Ale są świetliki, które nadają odrobiny magii 

Otaczającemu je banalnemu i szaremu światu 

/Maciej Buda/ 
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*** 

Chwila, najpiękniejsza wspomnienia 

Wspomnienia trwające krótko 

Tak ulotne że pamięta się tylko urywki 

Urywki życia codziennego 

Czasem wydaje się, że to był sen 

Sen tak znamienity i realistyczny 

Jak otaczająca nas rzeczywistość 

Jednak nigdy nie wiadomo 

Kiedy przeżywamy najpiękniejsze chwile 

Zatem nie lekceważ otoczenia 

Bo to otoczenie i świat daje nam szczęście 

Szczęście, zapisane w ulotnych i niepowtarzalnych chwilach … 

/Gurbiel Mariusz/ 

 

Erich Zann - Powoli robi sie jasno 

Zegar tyka, a czas płynie nieubłaganie, 

Szybko i gwałtownie - nie zatrzymasz go Panie. 

Zegar tyka, a czas płynie jak rwąca rzeka 

Nie chcąc i tak każdy słyszy go z daleka. 

Zegar tyka, a czas mija jak wspomnienia 

Co będzie po śmierci? Piekło? Niebo? Ziemia? 

Zegar tykał, rzeka wyschła, lampy tu gasną, 

każdy kiedyś umrze, powoli robi się jasno. 

/Sikorski Piotr/ 
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Wszystkim zaangażowanym w organizację Jesiennego 

Święta Poetów dziękujemy za włożoną w to pracę.  

To dzięki wam ten dzień był tak wspaniały! 


