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Wstêp

To ju¿ VIII edycja Konkursu Poetycko-Plastycznego „B³ogo-
s³awiona Karolino, œwieæ nam przyk³adem”. Przez te lata zmie-
nia³ on swoj¹ formu³ê, staj¹c siê coraz bardziej popularnym,
o ogólnopolskim zasiêgu. Choæ tematy w nim poruszane s¹ nie³a-
twe, niepopularne i wymagaj¹ce,  na konkurs rokrocznie przesy-
³anych jest kilkaset prac.

W przysz³oœci organizatorzy zamierzaj¹ do³o¿yæ wszelkich sta-
rañ, by ros³a zarówno ranga, poziom, jak i zasiêg konkursu, a wo-
kó³ wydarzenia organizowane by³y plenery, warsztaty literackie
i plastyczne, spotkania edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y.

O wyj¹tkowoœci tego konkursu stanowi miêdzy innymi fakt, ¿e
proponowane tematy wymagaj¹ przewa¿nie, by obok wartoœci pla-
stycznych czy walorów literackich praca by³a dowodem autentycz-
nie prze¿ytej inspiracji powodowanej histori¹, idea³ami i œwiadec-
twem ¿ycia b³ogos³awionej Karoliny, które w przypadku dzieci daj¹
szczególnie poruszaj¹ce rezultaty. Mi³oœæ do Boga i bliŸniego ma
w sobie potencja³ mo¿liwy do t³umaczenia na miliony osobistych
jêzyków, co widaæ wyraŸnie w pracach konkursowych. Realizacja
przes³ania s³ów „Hymnu o mi³oœci œw. Paw³a” w ¿yciu b³ogos³a-
wionej  Karoliny i swoim w³asnym by³a inspiracj¹ i tematem tego-
rocznej edycji.

Treœæ „Hymnu o mi³oœci” przypomina, ¿e mi³oœæ to bezintere-
sowny dar z siebie, si³a przezwyciê¿aj¹ca egoizm. Przes³anie nie
traci na aktualnoœci, a wrêcz zyskuje na znaczeniu w œwiecie
wygodnych postaw, relatywnych wartoœci i materialnych celów.
Wierzymy, ¿e  rozwa¿anie tego tekstu bêdzie swego rodzaju dro-
gowskazem ku odnajdywaniu i wybieraniu postaw autentycznie
chrzeœcijañskich. Ich realizacja jest mo¿liwa w ka¿dych czasach,
choæ zmieniaj¹ siê niebezpieczeñstwa, konteksty i ca³y obraz
œwiata. Mi³oœæ jednak w tym kalejdoskopie pozostaje wartoœci¹
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Modlitwa o kanonizacjê
B³ogos³awionej Karoliny Kózkówny

Bo¿e Wszechmog¹cy, który tajemnice Królestwa objawiasz po-
kornym i ubogim, Ty prowadzi³eœ B³ogos³awion¹ Karolinê do
œwiêtoœci drog¹ wytrwa³ej modlitwy, sumiennego spe³niania co-
dziennych obowi¹zków, zaanga¿owania w parafialne apostolstwo
i wiernoœci Twojej nauce a¿ do œmierci.

Dopomó¿ mi trwaæ – jak Ona – na modlitwie, uczyniæ pracê s³u¿-
b¹ Tobie i bliŸnim oraz gorliwie podejmowaæ apostolskie dzie³a
we wspólnocie Koœcio³a. Wzmocnij mnie, Panie, Tw¹ ³ask¹, abym
w obliczu przeciwnoœci – za przyk³adem B³ogos³awionej Karoliny
– swoj¹ postaw¹ chrzeœcijañsk¹, a kiedy trzeba bêdzie nawet ofiar¹
¿ycia, œwiadczy³, ¿e tylko Ty jesteœ prawdziwym ̄ yciem i najwy¿-
szym Dobrem.

Proszê Ciê, Bo¿e Wszechmog¹cy, aby B³ogos³awiona Karolina
mog³a zostaæ ukazana w chwale œwiêtych Koœcio³a. Oby za Jej
przyk³adem i wstawiennictwem m³odzi ludzie XXI wieku odwa¿-
nie szli drog¹ ewangelicznych b³ogos³awieñstw, staj¹c siê œwia-
t³em œwiata i sol¹ ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukuj¹cy Praw-
dy odnajdowali drogê do Ciebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

najwa¿niejsz¹ i sta³¹, a ¿ycie b³ogos³awionej Karoliny pokazuje,
jak mo¿na realizowaæ powo³anie do mi³oœci, na miarê w³asnych
mo¿liwoœci . Postaæ ta nie przestaje byæ wzorem walki o wszyst-
kie wartoœci wymagaj¹ce trudu cz³owieka.

Mamy nadziejê, ¿e za spraw¹ konkursu postaæ i idea³y b³ogo-
s³awionej Karoliny zostaj¹ przybli¿ane, a raz dane pod rozwagê,
dojrzewaæ bêd¹ jeszcze d³ugi czas. To bêdzie najpiêkniejsza re-
alizacja i prawdziwe osi¹gniêcie celu stawianego przez organiza-
torów. Jesteœmy przekonani, ¿e zarówno s³owa „Hymnu o mi³o-
œci” jak postawa b³ogos³awionej, sta³y siê osobist¹ fascynacj¹
uczestników, a czas spêdzony na realizacji prac by³ czasem au-
tentycznej refleksji i prze¿ycia wewnêtrznego.

dr Jacek Kucaba
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szko³y podstawowe
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Inga Piotrowska
PSP nr 2 w D¹browie Tarnowskiej

I miejsce

Naucz nas mi³oœci

Czy czarny anio³ wystrugany z drewna nie jest godzien mi³oœci?
Czy¿ to nie ona p³ynie w jego ¿y³ach?
Bez uczucia by³by nikim
kwiatem bez wody
³odyg¹ bez korzenia
Gdy cia³o umiera dusza siê rodzi
ma zapach ró¿y

A czystoœæ?
Czystoœæ jest niczym mg³a
ulotna
bez przerwy umyka
kryje siê w zapachu lilii
szlachetna jak kryszta³
twarda jak kamieñ
krucha jak ludzka dusza…

Gdy spadnie rozpryœnie siê we wszystkie strony œwiata
cz³owiek podniesie od³amek
ziemia stanie siê têcz¹
i z nieba sp³ynie biel

Takiej mi³oœci piêknej i czystej
uczysz nas Karolino
swym postêpowaniem
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Klaudia Gawronek
SP nr 1 w Kasince Ma³ej

II miejsce

Drogowskaz do nieba

U nas prawdziwa mi³oœæ stania³a
Niemodna, staroœwiecka
Jak z obrazków babci.

U nas modlitwa, praca, pos³uszeñstwo
Tak trochê na niby,
Niedok³adnie, nie do koñca,
Bo kolega wyœmieje, œwiêtoszkiem nazwie.

Ale gdzieœ po cichu,
W g³êbi duszy têsknimy
Za piêknem, prawdziw¹ radoœci¹,
Mi³oœci¹, która przybli¿a do ludzi
I porywa do nieba.

B³ogos³awiona  Karolino,
B¹dŸ naszym drogowskazem!

Ty, która umia³aœ rozmawiaæ z Bogiem.
Potrafi³aœ odnaleŸæ w ¿yciu radoœæ i sens.
Naucz nas zaufaæ Bogu,
Który stworzy³ dla nas wspania³y œwiat.

Naucz nas, jak byæ wolnym,
Szczêœliwym, dobrym cz³owiekiem.

Przede wszystkim cz³owiekiem!

Gabriela Pietrzak
SP nr 17 w Tarnowie

I miejsce

Mi³oœæ jak chleb

Nie mia³aœ nic…
Ale mia³aœ wszystko…
Dzieli³aœ mi³oœæ
Jak g³odnym chleb
A spragnionym wodê
Usnê³aœ w ramionach okrucieñstwa…
Wybaczy³aœ…
Zosta³a tylko Mi³oœæ.

Wierna Mi³oœci

Ty uczy³aœ pokory
Sia³aœ wiarê mi³oœci
W radoœci pos³uszeñstwa

Choæ odesz³aœ
Zimn¹, samotn¹ drog¹
Tam gdzie by³o pisane

Zostawi³aœ testament mi³oœci
Kocha³aœ ponad wszystko…
Ponad ¿ycie…
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Anna Szczepanik
SP w Brzozowej

wyró¿nienie

Kto mi³uje

Kto mi³uje…
Widzi Boga w porannym pacierzu.
Kto mi³uje…
Szuka Boga pomagaj¹c rodzicom, s¹siadom.
Kto mi³uje…
Mówi o Bogu dzieciom pod szumi¹cym drzewem.
Kto mi³uje…
Pokazuje Boga promiennym uœmiechem, czystym sercem.
Kto mi³uje…
Zniesie dla Boga wszystko, nawet ciosy i cierpienie.
Kto mi³uje…
Karolino, Ty mi³owa³aœ!
Bo dla Boga ofiarowa³aœ m³ode ¿ycie.

Jakub Mizera
PSP nr 2 w Bochni

III miejsce

…najwiêksza jest mi³oœæ (1 Kor. 13,1-8,13)

Mi³oœæ …
Dobry anio³,
stra¿nik serc,
które – nim os³oniête przed przemoc¹,
przepe³nione s¹ altruizmem,
szlachetnoœci¹,
szacunkiem wobec innych…

Mi³oœæ…
To ona sprawia,
¿e s¹ jeszcze ludzie
wolni
od goryczy i plugawej nienawiœci.
Zmagaj¹ siê z codziennoœci¹,
zapobiegaj¹ nêdzy, straszliwym wojnom…

Mi³oœæ…
Cudowne, z³ote ziarno,
choæ padnie na ziemiê skalist¹
– przetrwa…

Ty, Karolino
by³aœ jak ten anio³,
ten stra¿nik,
to ziarno…

Jak dobrze, ¿e Bóg stworzy³ mi³oœæ!
Gdyby jej nie by³o, piek³o zastalibyœmy ju¿ tu – na ziemi…
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Barbara Pulnik
SP w Oleœnie
wyró¿nienie

Przyk³ady

S¹ na œwiecie ró¿ne przyk³ady
Cz³owieka
Dobroci
Wiary
Mi³oœci
Ty, Karolino
Jesteœ ka¿dym z nich

Z mi³oœci

Wziê³aœ na swe barki ciê¿ki krzy¿
Strachu
Cierpienia
Œmierci
Mog³aœ beztrosko ¿yæ
Wybra³aœ ciemnoœæ
Poœwiêci³aœ siê Bogu
Z mi³oœci…

Anna Bilska
SP w Niwce

wyró¿nienie

Ty wiesz

Ty wiesz Karolino, co znaczy ¿yæ w wierze.
Jak modliæ siê prosto, z pokor¹ i szczerze.
Na oczkach ró¿añca, na p³atkach stokrotki
Modlitwy codziennej wymawiaæ znów zwrotki.

Ty wiesz Karolino, co znaczy nadzieja.
Ty jesteœ przyk³adem ludzkiego cierpienia.
Dopomó¿ nam proszê na ¿ycia zakrêcie,
Gdy przyjdzie zw¹tpienie – b¹dŸ s³oñca promieniem!

Ty wiesz Karolino, co znaczy mi³owaæ,
Jak mo¿na cichutko wymawiaæ te s³owa.
Jak w drugim cz³owieku doszukaæ siê brata,
Jak mo¿na zrozumieæ ukryty sens œwiata!



– 16 – – 17 –

Katarzyna K¹dzielawa
SP w Zalipiu
wyró¿nienie

Naucz mnie ¿ycia

B³ogos³awiona Karolino,

Naucz mnie ¿ycia, którego nie znam,
Takiego jakim Ty potrafi³aœ ¿yæ.
Naucz mnie ¿ycia m¹drego, odwa¿nego, hojnego,
Abym umia³a chwytaæ promieni blask.
Rozjaœnij ciemnoœæ,
Naucz nadziei,
Rozraduj serca, by miêk³y kamienie.
Naucz mnie ¿ycia rozs¹dnego i ofiarnego.

Naucz mnie ¿ycia pe³nego mi³oœci
Do wszystkich ludzi, nawet tych, których nie znam.

Ty nie ulêk³aœ siê okrutnej zbrodni.
Tak bym chcia³a byæ podobn¹ do Ciebie.
Ale ja tak nie potrafiê.
Naucz mnie rozró¿niaæ dobro od z³a.
Jestem jeszcze ma³a i niewiele pozna³am.
B¹dŸ moim wzorem.
ProwadŸ przez ¿ycie.
Chcê byæ taka jak Ty.

Naucz mnie ¿ycia…

Barbara Pulnik

Byæ Tob¹

Chcia³abym byæ Tob¹ chocia¿ przez chwilê
S³yn¹æ dobroci¹
Przebaczaæ bez trudu
Wiedzieæ jak pocieszaæ smutnego
I dawaæ przyk³ady
A przede wszystkim ten najwa¿niejszy
PRZYK£AD  MI£OŒCI

Ty, Karolino
Przyk³adem mi³oœci
Dla mnie
Dla niej
Dla niego
Dla ka¿dego…
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Dominika Kania
ZS w £¹ce

wyró¿nienie

B³ogos³awiona Karolino,
œwieæ nam przyk³adem…

B³ogos³awiona Karolino!

Zaœwieæ nam swoj¹ gwiazd¹
Tak, byœmy mogli za ni¹ iœæ.
Wiêc wo³amy g³oœno:
Pomó¿ nam dziœ!

Naucz nas mówiæ  jêzykiem mi³oœci,
Który  jeden ma dŸwiêk.
Jêzykiem, którym Ty mówi³aœ –
Oto dziœ prosimy Ciê.

Naucz nas korzystaæ z darów,
Które da³ nam Bóg.
Naucz nas korzystaæ z ¿ycia,
Zawsze wierzyæ w cud.

Naucz nas dawaæ mi³oœæ,
Naucz nas mi³oœæ braæ,
I  przez mi³oœci rozdanie
Bogatszym siê staæ.

Daj nam tê cierpliwoœæ,
Któr¹ mia³aœ Ty
Daj nam ³askê i dobroæ,
Bo ufamy Ci.

Agnieszka Dworzañska
SP nr 16 Rzeszów

wyró¿nienie

Kiedy kocham?...

B³ogos³awiona Karolino, powiedz mi kiedy kocham?
„…Kiedy jesteœ pos³uszny
…Kiedy umiesz bezinteresownie pomóc
…Kiedy jesteœ cierpliwy
…Kiedy nie zazdroœcisz
…Kiedy jesteœ skromny
…Kiedy jesteœ cichy
…Kiedy jesteœ dobry
…Kiedy nie pamiêtasz z³ego
…Kiedy umiesz przebaczyæ
…Kiedy ufasz wbrew sobie
…Kiedy jest Ci Ÿle, a mówisz b¹dŸ wola Twoja

…wtedy kochasz”

TO JEST MI£OŒÆ, KTÓR¥ DA£ NAM PAN
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Aleksandra Wierzchoñ
SP nr 2 w E³ku

wyró¿nienie

B¹dŸ nam przewodniczk¹

Przegl¹da³am ksi¹¿kê, któr¹ od mamy dosta³am,
A w niej obrazek b³. Karoliny Kózkówny ujrza³am.
– Powiedz mamusiu, jak to siê sta³o,
¯e tê wiejsk¹ dziewczynê ca³a Polska pozna³a?

Choæ by³a jesieñ, o¿ywi³y siê polskie kwiaty,
Smutno trzepota³ skrzyd³ami go³¹b popielaty.
Nawet kolorowe motylki we œnie cichutko wzdycha³y.
Halny niós³ nowinê, a nasze serca wci¹¿ szlocha³y.

– Ta skromna dziewczyna – rzek³a powa¿nie mama –
To wzorowa uczennica Chrystusa Pana.
Gor¹ca mi³oœæ do Boga i Najœwiêtszej Dziewicy,
Czynienie  dobra – to jedyny cel jej ¿ycia.

„Prawdziwy anio³” – mawiali chorzy i samotni,
Pocieszenia u niej szukali pokrzywdzeni i smutni.
Wszystkim s³u¿y³a pomoc¹  i ¿yczliw¹ rad¹
„Bóg widzi dobre uczynki” – niebo Jego zap³at¹.

Dzieli³a siê chlebem, choæ jej czêsto brakowa³o.
Nadmiar obowi¹zków, pobo¿na modlitwa i ofiary – to wci¹¿
                                                                                         za ma³o.
Oddaj siebie Jezusowi i czyñ mi³osierdzie – oto nasza droga,
Jedyna i najpewniejsza – prosto w ramiona Boga.

Sw¹ obecnoœci¹ zamienia³a smutek w radoœæ.
Za grzechy œwiata Bogu czyni³a zadoœæ.
– Nie ustawajcie w modlitwie do naszego Pana! –
delikatnie przypomina³a rozradowana…

Oddal od nas zazdroœæ,
Odsuñ od nas gniew.
Inaczej na tym œwiecie
Pogubimy siê.

Pomó¿ nam w cierpieniu,
Pomó¿ wytrwaæ do koñca.
I poprzez ciemne chmury
Ujrzeæ œwiat³o s³oñca.

B³ogos³awiona Karolino!

Zaœwieæ nam gwiazd¹ swoj¹
Na tym czarnym niebie.
Zaœwieæ nam przyk³adem –
Dziœ prosimy Ciebie.
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Estera Kuras
PSP w Biesiadkach

wyró¿nienie

W stronê Boga

Zatrzymaj siê na chwilê, cz³owieku zabiegany,
Pomyœl...
Czy Bogu siê podobasz?
Wype³niasz Jego plany?...
Powiesz...
Nie dam rady, za wielkie to trudy...
Popatrz na Karolinê!
Niech za wzór ci s³u¿y.

Kochaæ Boga i ludzi – by³o najwa¿niejsze,
Tylko tego pragnê³o Jej serce najszczersze.
Cierpliw¹ Mi³oœci¹ siê trudzi³a,
Prawdziw¹ Mi³oœci¹ siê wspó³weseli³a,
Z Bo¿¹ Mi³oœci¹ wszystko znosi³a,
Bo¿ej Mi³oœci swój los zawierzy³a.
W licznej rodzinie nie szuka³a swego,
Zawsze d¹¿y³a do dobra wspólnego.
Sw¹ wiedz¹, talentem chêtnie siê dzieli³a,
M³odszym dzieciakom o Bogu mówi³a.
Rodziców bardzo mi³owa³a,
Nigdy im siê nie sprzeciwia³a.
Na ka¿dym kroku pos³uszna by³a,
„Bo Bóg tak kaza³” – zawsze mówi³a.
Zawsze w ubogim widzia³a Jezusa,
Co mog³a, rozdawa³a ta ³askawa dusza.
A kiedy nadesz³a próby godzina,
Broni swej czystoœci m³oda Karolina.

Pracowitoœæ, mêstwo, niewinnoœæ i pokora –
Na swej drodze ¿ycia spotka³a ¿o³nierza – potwora.
Przeczuwa³a niebezpieczeñstwo, czystoœci broni³a,
Skona³a w obecnoœci ³otra, szabla œmiertelnie j¹ rani³a.

Nie sposób wyliczaæ wspania³oœci Twego dzia³ania,
Ofiary ¿ycia dla Chrystusa i bliŸnich wspierania.
Lecz Bóg wejrza³ na mi³oœæ w nie w³o¿on¹,
Tyle lat wystarczy³o, by zostaæ b³ogos³awion¹.

Wychowana wœród ³¹k, pól i lasów ziemi rad³owskiej,
Wyniesiona przez Jana Paw³a II do chwa³y niebieskiej
16-letnia Karolina – „najpobo¿niejsza dziewczyna z parafii”,
Wierzymy, ¿e w Królestwie Niebieskim orêdowaæ za nami
                                                                                        potrafi…

B¹dŸ nam przewodniczk¹ w drodze do œwiêtoœci,
Byœmy jak Ty prze¿yli lata swej m³odoœci.
Naucz nas ufaæ Bogu w ka¿dej ¿ycia godzinie
I byæ œwiadkiem mi³oœci i wiary, która nigdy nie zginie.
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Karolina Pochroñ
SP w Wa³ – Rudzie

wyró¿nienie

Karolino, pomó¿ mi...

Karolino, czysta jak œnieg,
b¹dŸ zawsze przy mnie jak anio³,
abym przyk³ad z Ciebie bra³a,
w swym ¿yciu lepsz¹ siê sta³a.
Chcê rodzicom sprawiaæ radoœæ
i swych bliskich wiernie wspieraæ,
chcê pomocn¹ biednym byæ,
ludziom s³u¿yæ tak jak Ty.

Proszê, pomó¿ mi!

W Bogu nadziejê sk³ada przera¿ona,
Mi³oœci do Stwórcy nic ju¿ nie pokona.
I z³o¿y³a ofiarê... najwiêksz¹ – bo z siebie
Teraz triumfuje ze œwiêtymi w niebie.

A dzisiaj, w co wierzysz?... cz³owieku b³¹dz¹cy,
W pieni¹dzu, u¿ywkach szczêœcia szukaj¹cy.
Dam ci dobr¹ radê – Nie têdy twa droga,
Zainwestuj w Mi³oœæ! Wybierz œcie¿ki Boga!
¯yj jak Karolina, co Boga s³ucha³a,
Mi³oœci¹ jak chlebem dzieliæ siê umia³a.

Chyba czas na zmiany,
Pomyœl, bez poœpiechu,
Tylko Bóg da ci szczêœcie!
Wspó³czesny cz³owieku...
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Karolina Barczyñska
SP w Bogoniowicach

wyró¿nienie

Nadzieja

Karolina, skromna dziewczyna o wielkim sercu
Jej krótkie ¿ycie na ziemi jak wiosenne s³oñce budzi w nas nadziejê,
¿e ludzie mog¹ byæ dla siebie dobrzy

Trudno siê nie zniechêcaæ, wytrwale wierzyæ we w³asn¹ wielkoœæ
mierzon¹ Bo¿¹ miar¹ serca

Ona pomaga nam iœæ wci¹¿ do przodu,
nie odwracaæ siê do œwiata plecami,
wierzyæ, ¿e tylko wtedy, gdy kochamy
istniejemy naprawdê

Krzysztof Kurtyka
SP w Wa³ – Rudzie

wyró¿nienie

B³ogos³awiona Karolino

Maryja uczy³a Ciê mi³oœci,
wiêc ludzi prowadzi³aœ do Boga.
Ca³e serce im odda³aœ,
s³u¿y³aœ i pomaga³aœ.

Ludzie za to Ciê kochaj¹
i Anio³em nazywaj¹.

ProwadŸ mnie przez ¿ycie ca³e,
by by³o jak Twoje – wspania³e.
Przyrzekam iœæ po Twoich œladach do nieba,
bo Ty mi wskaza³aœ, ¿e tak w³aœnie trzeba.
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Zuzanna Zaniewska
PSP nr 2 w Bochni

wyró¿nienie

Powiedz...

jak odnaleŸæ siê w œwiecie
blichtru
ob³udy
szpanu
W co wierzyæ
Jak ¿yæ,
by pozostaæ sob¹
i nie zagin¹æ w oceanie powszednioœci
Chyba znam odpowiedŸ...
Drog¹ do niej – Karolina Kózka
U jej stóp ukojenie
w bólu po stracie najbli¿szych,
dar Czystych Serc
dla m³odych,
nauka, jak kochaæ, wierzyæ,
pozostaæ wiernym
Ewangelii...

Jakub Nowak
SP w Wa³ – Rudzie

wyró¿nienie

Karolina jak kwiat

Cicha Karolina w tej wiosce mieszka³a.
Chcia³a byæ jak Matka Boska

czysta i wspania³a.
By³a jak ten piêkny kwiat

kochaj¹cy Boga,
Jak ten piêkny kwiat

mi³oœci wierny,
Jak ten piêkny kwiat

w mi³oœci nieugiêty,
Jak ten piêkny kwiat...
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Robert Baranowski
SP w Zabawie

wyró¿nienie

B³. Karolina – œwiadek mi³oœci

Karolina kocha³a cz³owieka ka¿dego,
kocha³a Boga i siebie.
Wiedzia³a, ¿e mi³oœæ to najwiêkszy skarb,
którego ka¿dy jest wart.
Wiedzia³a, ¿e Wszechmocny na to liczy w niebie,
abyœ ty kocha³ mnie, a ja ciebie.
Karolina rozumia³a œw. Paw³a przes³anie
i swoj¹ mi³oœci¹ odpowiedzia³a na nie.
Rodzicom swoim mi³oœæ okazywa³a,
gdy w pracy w polu im pomaga³a.
Kochajmy siê nawzajem na wzór Karoliny
i bierzmy przyk³ad z tej œwiêtej dziewczyny.

Jaros³aw Drygaœ
SP w Wa³ – Rudzie

wyró¿nienie

Karolino...

Karolina by³a kiedyœ jak my.
Zna³a uœmiech, zabawy i ³zy.
Teraz za szk³ami na p³ótnach jaœnieje
i z wysokich ob³oków siê œmieje.

Ty w niebie przy Bogu jesteœ blisko,
Karolino, poproœ go o wszystko.
Poproœ, by Mamusia zdrowa by³a,
by Babcia d³ugo ¿y³a,
by Tatuœ szczêœcie mia³
i w trudach mi pomaga³.
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gimnazja

Paulina Mrozik
SP w Brzozowej

wyró¿nienie

B³ogos³awiona Karolino

By³aœ jak promyk s³oñca,
jak gwiazdka na niebie,
jak kwiat mi³oœci,
d³oñ pomocna w potrzebie.

Uproœ nam u Boga
dar piêknej m³odoœci,
byœmy ten dar jak Ty cenili
dla Boga z mi³oœci.

Wska¿ nam dobr¹ drogê,
kiedy pob³¹dzimy.
Za Twoj¹ pomoc¹ z³o pokonamy,
tam gdzie Ty dojdziemy.
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Urszula Bubel
PG w Oleœnie

I miejsce

Droga

Piêknoœci¹ Tw¹ by³a czystoœæ
wylana z ³z¹ pokornego
milczenia
M¹dra prostoduszn¹ wiedz¹
niczym wszystkie ksiêgi œwiata
Cierpliwa jak mi³oœæ

„Nie unosi siê gniewem”
„cierpliwa jest”
„wszystko znosi”
£ask¹ dla niego by³o,
¿e sz³aœ
wszytko znosz¹c
wszystkiemu wierz¹c
naiwna jak mi³oœæ

Brak nam dziœ naiwnoœci
Kiedyœ zobaczymy naiwnie
i jasno
bo zobaczymy naprawdê
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Urszula Bubel

Œcie¿ka

Œcie¿ka prosta
las, drzewa, zieleñ
prostok¹t nieba
wzd³u¿, w górze nad wami
Myœl –
mi³oœæ nie dopuszcza siê…
gniewu
Znosi cierpliwie
ten czyn
unicestwienie
A jednak wszystko przetrzyma
Niepewnoœæ, listopadowy ch³ód
Dr¿enie
Mi³oœæ we wszystkim pok³ada nadziejê
szelest w szeleœcie
odg³os, wo³anie
Nadzieja w beznadziei
Ale tu tylko las
Przychodzi cios
Wyzbywa siê, co dzieciêce
Anio³ zabiera
cich¹ mi³oœæ z leœnej œcie¿ki

Urszula Bubel

Dotyk

„Bóg wybra³ w³aœnie to, (…) co
niemocne, aby mocnych poni¿yæ,
aby zawstydziæ mêdrców” (1Kor 1, 27)

Kiedy dotknê³aœ policzkiem œciêtej
przymrozkiem leœnej roœlinki przydro¿nej
Bóg wybra³ Ciebie

Dla Karoliny Kózka

Niebiesko-bia³a

Œwiêty Pawle,
dlaczego napisa³eœ ten hymn,
by j¹ s³awiæ czy wyobraziæ tak
¿e jest nieosi¹galna?
Zbyt idealna
Prosta  a jednak
niejednoznaczna
niejasna
A jednak dla Karoliny
oczywista
niebiesko-bia³a
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Ale na zewn¹trz jest g³odniej przecie¿
I wœród tylu takich samych mebli
Wy¿sze na mnie patrz¹
Bo ja jestem du¿a w œrodku
Ale na zewn¹trz taka ma³a
I nie wiem gdzie mam iœæ
Bo w ka¿dym sercu jest tak samo

I choæ nienawidzisz mnie
To czy potrafisz beze mnie ¿yæ?

Jestem jedn¹ z trzech, najwiêksz¹…

30 sekund

Gdy spotkasz Boga
Tak na 30 sekund
Co Mu powiesz?

A kiedy zd¹¿ysz Mu podziêkowaæ
Za cnotê mi³oœci?

Katarzyna Krzy¿ak
ZSM nr 4 w Jaœle

II miejsce

Karolinie

Podchodzê cicho tak
Aby nie zbudziæ nikogo
Bojê siê poruszyæ powiek¹
Uciszam serce
A wszystko na mnie spogl¹da
I mœci siê za to
¯e nie jestem jedn¹ z nich
Œwist czajnika
Doprowadza mnie do sza³u
Bo znów zaczyna siê dzieñ
I kogut na dachu zapia³ drwi¹co
I s³yszê ju¿ g³osy
Jak z zaœwiatów
Zimne
I gasz¹ p³omienie
Dobre
Zabijaj¹
I znów bicz na plecach
Zachowuj¹ siê jak byk
I prowokuj¹ mnie
Ale ja nie potrafiê bo oni s¹ silniejsi
Chocia¿ w œrodku gotuje siê zupa
Zrobiona z moich zmys³ów
K³uje mnie
Straszy
Coœ dziwnego
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Justyna Starzec
PG w Rad³owie

wyró¿nienie

Poszukiwanie szczêœcia

Szczêœliwej mi³oœci ludzkoœæ patrzy³a w oczy,
do niej uœmiecha³o siê tysi¹ce twarzy,
to jej ho³duj¹ na równi pazie i w³adcy.

Tysi¹ce serc za ni¹ têskni:
odliczaj¹c z ¿alem ka¿de samotne tchnienie,
maj¹ nadziejê, ¿e ona jeszcze kiedyœ przyjdzie tu na ziemiê.

Ci wybrañcy, ci co przyjêli
na œwiêtej audiencji mi³oœæ szczêœliw¹;
naiwnie siê ³udz¹ i pewnie gdzieœ wierz¹,
¿e o tajemnicy œwiata i o mocy istnienia wszystko ju¿ wiedz¹.

Jak bardzo s¹ pró¿ni, jak zagubieni,
nieœwiadomi ¿ycia cierni.

Myœl¹ g³upawo, ¿e jak siê przy niej nauczyli
zaklinaæ wschody s³oñca i budziæ ksiê¿yce,
i jak przygl¹daæ siê jasnej galaktyce;
to nieobce s¹ im ¿adne tajemnice.

Jak¿e bardzo s¹ w b³êdzie,
nie wiedz¹, ile ¿yciu brakuje
i niech tak zostanie
- prawda gorzej smakuje.

Martyna Kotarba
PG w Uszwi
III miejsce

Misja mi³oœci

Gdzieœ g³êboko w twoim sercu,
czarnymi drogami,
b³¹dzi Karolina –
próbuje zmieniæ tê zatracon¹ w z³oœci nieprzebyt¹ otch³añ
na piêkne, wra¿liwe Ÿród³o mi³oœci.

Z g³êbin twojego serca wydobywa dobroæ,
nadziejê i wiarê,
która sprawia, ¿e stajesz siê lepszy, spe³niony i odwa¿ny.
To ona przemawia do ciebie g³osem sumienia,
jak drogowskaz sprowadza ciê na w³aœciwe œcie¿ki.

Pe³na mi³oœci do Boga i ludzi,
pragnie zaw³adn¹æ twoim sercem i twoimi myœlami,
byœ zrozumia³, ¿e ¿ycie jest jedyn¹ szans¹.
Drugiej ju¿ nie dostaniesz.
Misja Karoliny wci¹¿ trwa.
Przez ni¹ przemawia sam Bóg – sama mi³oœæ i samo dobro.
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Klaudia Œwiêtoñ
PG w Paszczynie

wyró¿nienie

Pytanie …
Ostatni oddech
na mêczeñskiej drodze.
Wbity w Twoje oczy –
obraz cierpienia.

Bo¿e…

Otwierasz bramê
u swych drzwi.
Spogl¹dasz z nieba
na jej dni.

Ona Ciê czu³a…
Ona wiedzia³a…
Ona Tobie Bo¿e zaufa³a…

Po drabinie nicoœci
Anio³ siê wspina.
Jego skrzyd³a krwawi¹
z poni¿enia.

Skruszone Ÿrenice
odbijaj¹ ¿ycie Karoliny.
Pêkniête serce boli.
Sk¹d tyle z³a?

Magdalena Kilijan
PG w Oleœnie
wyró¿nienie

Karolina wzór ¿ywej wiary

P³omieniu, który zapalasz
mi³oœæ i nadziejê w sercach naszych
Stra¿niczko, która strze¿esz
naszej wiary
Drogowskazie, wskazuj¹cy tylko
dobr¹ drogê
Œwi¹tynio, która nas umacniasz
w chwilach zw¹tpieñ i udrêki
Œwiat³o, pozwalaj¹ce dostrzec
Chrystusa zagubionym
Nauczycielko, która uczysz
i dajesz prawdziwy przyk³ad pobo¿noœci
Przewodniczko, prowadz¹ca do nieba
zapal nam swoje œwiate³ko,
gdy zab³¹dzimy
w tunelu ciemnoœci
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Natalia Liro

***

Idê przez las...
Którym niegdyœ Ty ucieka³aœ.
Ró¿ne myœli do g³owy mi przychodz¹ i pytania:
Jak? Dlaczego Ty?
Idê przez las...
W którym Ciebie okrutnie raniono.
Nagle zrywa siê wielki szum drzew.
I s³yszê Twój krzyk, jêk, o pomoc wo³anie.
Idê przez las...
Rozwa¿am Twój ostatni dzieñ.
Po twarzy sp³ywaj¹ mi ³zy.
Odczuwam Twój ból, strach.
Wychodzê z lasu...
I z uœmiechem na twarzy mówiê:
B³ogos³awiona Karolina w obronie czystoœci
Odesz³a i zwyciê¿y³a.

Natalia Liro
PG w Zabawie

wyró¿nienie

Dar

Bóg ofiarowa³ Ci dar.
Dar mi³oœci, któr¹ ka¿dego obdarza³aœ.
Dar wiary, któr¹ przekazywa³aœ innym.
Dar nadziei, któr¹ nios³aœ wszystkim zagubionym.
Dar dobra, którym zwalcza³aœ z³o.
Bóg da³ nam dar.
Da³ nam Ciebie – b³ogos³awion¹ Karolinê.

Drogi

Dwie drogi mia³aœ
Mi³oœci i cierpienia
Od tych dróg du¿o œcie¿ek by³o
Ja te œcie¿ki znam
I tak jak Ty
Pod¹¿aæ nimi chcê
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Natalia Pochroñ
PG w Zabawie

wyró¿nienie

***

Nic nie umiem.
Jestem bezsilna.
Nie rozumiem, co mówi do mnie Koœció³.
Odmawiam u³o¿one formu³ki, które nawet nie przypominaj¹
                                                                                  modlitwy,
które nie maj¹ dla mnie ¿adnego znaczenia.
Chcê wzbudziæ w sobie mi³oœæ,
wiarê, która góry przenosi,
ale nie umiem.
Karolino, ty umia³aœ siê modliæ.
Czerpa³aœ z tego radoœæ.
Identyfikowa³aœ siê z cierpieniem Jezusa,
Jego œmierci¹.
Dla Niego umar³aœ.
Dlaczego ja tak nie potrafiê?
Przecie¿ by³aœ taka jak ja –
prosta, zwyczajna,
lecz ca³kiem inna.
Nie chcê byæ Twoim przeciwieñstwem!
Karolino, pomó¿, proszê.

Monika Patulska
PG w Zabawie

wyró¿nienie

Kiedy odchodzi³a

Jej serce
Kochaj¹ce i czu³e.
Jej dusza
Piêkna i czysta.
Jej oblicze
Pogodne i m¹dre.
Cia³o na ziemi
Dusza w niebiosach.
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Paulina Starzec
PG w Rad³owie

wyró¿nienie

Wo³anie Karolci

Bo kiedy zap³aczesz,
Bêdê obok ciebie.
Jestem twoim anio³em,
Czy jeszcze tego nie wiesz?
Kiedy nic ci siê nie uda,
Powiedz,
A ja z³o¿ê wszystko na nowo.
A kiedy zw¹tpisz, ¿e œwiate³ko ju¿ siê nie zapali,
Ja zapalê je dla ciebie.
Nawet je¿eli wydaje ci siê, ¿e œwiat twój siê wali,
Nie odejdê, bêdê obok ciebie
Nawet, jeœli Pan Bóg weŸmie ciê do siebie.

Natalia Pochroñ

Ofiara

Korona cierniowa.
Krzy¿.
Kropla krwi.
Jedna po drugiej…
Ofiara.
Bose okaleczone stopy.
Cierpienie.
Razy broni.
Jeden po drugim…
Ofiara.

Wspó³czesny œwiadek

Tak, jestem œwiadkiem tego zdarzenia.
Ucieka³a...
A on j¹ goni³.
Przemknê³o mi przez myœl, ¿e muszê go zatrzymaæ.
Dopad³ Karolciê.
By³em wœciek³y!
Mia³em ochotê iœæ tam i pomóc Karolinie.
Przecie¿ mówiê, ¿e chcia³em... S³yszysz?!
Ale to na nic...
Nie odwa¿y³em siê.
Sta³o siê!
A potem... bestialsko uciek³.
A ja...
Powiedz, jakie jest moje odbicie w lustrze sumienia.
No powiedz!!!
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Jadwiga Legutko
PG w Jadownikach

wyró¿nienie

Na Bo¿ej szali

Có¿ jest miar¹ cz³owieka?
Szukam odpowiedzi wœród ha³asu œwiata,
patrz¹c na ludzi pêdz¹cych przed siebie.
Lecz w tym, co widzê, jest odpowiedŸ b³êdna –
cz³owieka miar¹ staje siê
moneta, w³adza, czasem wiedza...

Dziœ, gdy klêcza³am w ciszy wieczoru,
Bóg wskaza³ mi prawdê
w swojej S³u¿ebnicy.

O, Karolino – w Twoim ¿yciu
znalaz³am odpowiedŸ.
To, co Ci da³o tê ogromn¹ odwagê,
by ¿ycie doczesne poœwiêciæ dla czystego serca,
to, co sprawi³o, ¿e zawsze dla bliŸnich
mia³aœ dobre s³owo,
to MI£OŒÆ!
to ONA cz³owieka wielkoœci jest miar¹.
To MI£OŒÆ.
Ty przez MI£OŒÆ SW¥ ŒWIÊTA!

Karolina Bartoñ
PG w Oleœnie
wyró¿nienie

B³ogos³awiona

Karolina – panienka... zwyk³a przez niezwyk³¹ chwilê
Karolina – b³ogos³awiona mêczennica, lilia
Karolina – wierna chrzeœcijanka
Karolina – czysta, niewinna ³za

Jest naszym b³yskiem w ciemnoœci
•ród³em nadziei, cierpliw¹ mi³oœci¹
Gwiazd¹ œwiec¹c¹ w szaroœci

Naucz nas ¿yæ jak Ty
Pomó¿ nam zachowaæ wiarê
Wypraszaj ³aski
Naucz zwalczaæ z³o
Wspieraj w potrzebie
Pomagaj w trudnych sprawach

Aby dziêki Tobie pokój jak krzew ró¿y wrasta³ w nasze serca
Aby dziêki Tobie ofiara nie by³a daremna
Bo Ty odesz³aœ tak wczeœnie, a jednak zwyciêsko
Wierna i autentyczna
Bo mi³oœæ zawsze „wspó³weseli siê z prawd¹”
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cnót,
wiary,
cz³owieka...
Ona stanê³a!

Grzeszyæ...
niby unikamy.
Jednak czêsto odchodzimy
od Boga...
Ona nie grzeszy³a!

Poœwiêcenie...
jedno s³owo.
A tak wiele znaczy,
tak trudno je wykonaæ...
Ona wykona³a!

Alicja Smo³kowicz
PG w Krempnej

wyró¿nienie

O Niej,
b³ogos³awionej Karolinie

Kochaæ...
modne s³owo.
A tak trudno je ogarn¹æ,
wype³niæ...
Ona kocha³a!

Widzieæ...
prosta czynnoœæ.
Lecz czasem nie zauwa¿amy
drugiego cz³owieka...
Ona widzia³a!

Modlitwa...
zwyk³a rozmowa z Bogiem.
Jednak nie mamy czasu,
by przyklêkn¹æ...
Ona mia³a!

Rozumieæ...
obraz mi³oœci.
Ale tak trudno jest zrozumieæ
bliŸniego...
Ona rozumia³a!

Obroniæ...
odruch mi³oœci.
Lecz nie³atwo
stan¹æ w obronie...
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szko³y ponadgimnazjalne

Karol Kubacki
PG w Zabawie

wyró¿nienie

Karolino

Powo³a³ Ciê Bóg,
Abyœ œwiadczy³a o Jego mi³oœci.
Mi³oœci do ka¿dego z nas,
piêknej i czystej,
skromnej i prostej.
Mi³oœci, która zwyciê¿y³a œmieræ.
Za mi³oœæ odda³aœ swe ¿ycie.
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Anna Materowska
II LO w Dêbicy

II miejsce

Czasami trzeba
Prze¿yæ swoje ¯ycie
W kilka minut
Jak ona

Czasem decyzje
Najwa¿niejsze
Zapadaj¹
W u³amkach sekund
W pamiêæ

Mi³oœæ
To decyzja
By zobaczyæ Boga
Nawet w twarzy oprawcy.
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Wioleta Pulnik
ZSP nr 1 w D¹browie Tarnowskiej

III miejsce

Symbol mi³oœci

Krzy¿
Nios³y m³ode barki
Niewinne cia³o nie stawia³o oporu
przed œmierci¹
Czyste serce skrywa³o w sobie
pokorê
Delikatne stopy kroczy³y niezachwianie
nadwiœlañsk¹  Golgot¹
Staj¹c siê
SYMBOLEM MI£OŒCI

Sylwia Rogala
III LO w Tarnowie

II miejsce

Wyzwanie

Wojna czy wiara?
W³adza czy ofiara?
Nienawiœæ czy nadzieja?

Czego nam potrzeba?

… by dostrzegaæ potrzeby bliŸniego,
nie byæ obojêtnym na niego;

… by nie by³o wœród nas przemocy
i z³a, które spêdza sen z oczu;

… aby za Karoliny przyk³adem
sprzymierzyæ siê z dobroci¹ i prawem;

… by w imiê wolnoœci i wiary
nie kazano nam œci¹gaæ krzy¿a ze œciany;

… by nie cieszyæ siê z bezwstydu,
pychy, niesprawiedliwoœci…

Czego nam potrzeba?

MI£OŒCI!
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Monika Dymon
Bursa Miêdzyszkolna w Tarnowie

III miejsce

Czysta mi³oœæ

aksamitna œcie¿ka ¿ycia,
delikatne kroki dobroci,
muœniêcie twej ¿wawej mi³oœci
 – œwiat poczu³ obecnoœæ anio³a

Bóg dotkn¹³ cz³owieka, a …

a Ty po prostu ¿y³aœ,
duszê sw¹ dzieli³aœ,
rozda³aœ ubogim serca,
niewierz¹cych wiar¹ natchnê³aœ

Sama Wiary nigdy nie straci³aœ…
                  Nadziej¹ do koñca ¿y³aœ…
                            Mi³oœci zawsze uczy³aœ…

                                    Uczysz…

Wioleta Pulnik

Zwyciêstwo

Ciemnoœæ lasu
Szelest liœci
Szmer drzew

Karolino!
Nie idŸ tam…

Jesteœ
m³oda
piêkna
niewinna

  Czy warto?

…
Mi³oœæ wymaga poœwiêceñ
Mi³oœæ nie zale¿y od wieku
Mi³oœæ skrywa piêkno w sobie

Pójdê …
Zwyciê¿ê
Strach
Mrok
Nienawiœæ
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Klaudia Duran
I LO w Tarnowie

wyró¿nienie

Sztuka mi³oœci

Dlaczego tak trudno jest nam mówiæ o swoich uczuciach?
Dlaczego nie potrafimy wydobyæ z naszego wnêtrza tego,
                                                                            co czujemy…
Pokazujemy wszystkim obce, wyidealizowane twarze,
które nie odzwierciedlaj¹
naszego JA…
A w œrodku? Umieramy z mi³oœci…
Trudna jest sztuka mi³oœci…
Dlaczego tak siê jej boimy?
Bo rani…
Bo zmusza do zobowi¹zañ?
Zmienia…
Mi³oœæ przede wszystkim uczy, pokazuje jak ¿yæ…

Joanna Ma³ek
Zespó³ Szkó³ Budowlanych

wyró¿nienie

Trzy S³owa

Wiara, nadzieja, mi³oœæ...
Trzy s³owa wa¿ne, pasuj¹ce do Ciebie.
Wiara – ma³o kto mia³ tak¹ wiarê jak Ty,
Nadzieja – poœwiêci³aœ m³ode ¿ycie z nadziej¹ na ¿ycie wieczne,
Mi³oœæ – wszystkich ni¹ obdarza³aœ dooko³a.
Trzy s³owa, a tak wiele znacz¹...
Trzy s³owa, a tak wiele o Tobie mówi¹
Karolino...



– 64 – – 65 –

Joanna Szwiec
I LO w Tarnowie

wyró¿nienie

Nie tak

nie chcê  byæ jak
***
ateista
co mu pêk³a dusza
strza³¹ zatruta
umar³…
i nic!

œlepiec
co mu ktoœ pod³o¿y³ nogê (kulaw¹)
wiêc chc¹c nie chc¹c
skrêci³ w prawo…
i nic!

pani m³oda
choæ po czterdziestce
w bia³ej sukni przed szarym o³tarzem
co ma dzieci niczyje
niczyich rodziców
chowane…
a wszystko to siano i nic!

***
chcê byæ
Weronik¹
albo Szymonem

bo tak to

sucho mi Karolino
       i beznadziejnie
                  dennie…

Katarzyna Cygan
III LO w Tarnowie

wyró¿nienie

Œwiêto

Dzieñ osiemnasty – œwiêto
           Œwiêto ¯ycia
           uwieñczenia pracy ¿ycia
           uwieñczenia  ¿ycia

                     wiary, nadziei œwiêto,

na które sztandary prowadziæ siê winno
i w dzwony uderzyæ
by œwiat te¿ œwiêtowa³ w to œwiêto…

                       Œwiêto
cierpliwoœci przez d³ugie ¿ycia godziny,
sprawiedliwoœci, pokory,
pokoju i prawdy…

           Œwiêto dla œwiata
           Œwiêto dla Nieba
           Œwiêto Mi³oœci
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doroœli
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Andrzej Pilch
I miejsce

Przypomnienie

Nie kalkuje zysków i strat,
nie odlicza kosztów w³asnych,
wci¹¿ zapomina,
ile ju¿ zainwestowa³ w cz³owieka –
            Bóg, który jest mi³oœci¹ –
jeszcze nie znu¿y³ siê kochaniem,
nieustannie za nami têskni,
dyskretnie ociera nam twarze,
szukaj¹c w³asnego podobieñstwa.
Daje w prezencie rodzicom ich w³asne dzieci,
trzyma za rêkê staruszków, gdy uk³adaj¹ siê
do w³asnych trumien, by odp³yn¹æ na drugi brzeg ¿ycia.

Wczeœnie zaprosi³ do siebie Karolinê
– bez niej czu³ siê trochê samotny.
S¹ przecie¿ do siebie tak bardzo podobni.
Trochê staroœwieccy w tym pamiêtaniu o innych,
wci¹¿ maj¹cy czas na posiedzenie w pustym koœciele,
dostrzegaj¹cy ma³¹ ³zê w oceanie przyjemnoœci,
niewypowiedziane s³owo w jazgotliwej pustce œwiata.

Wokó³, jak dawniej, biegaj¹ maluchy chc¹c chwyciæ psa za ogon,
pewne, ¿e szczêœcie jest na wyci¹gniêcie rêki,
chorzy ³ykaj¹ lekarstwa jak eliksir m³odoœci,
smutni czekaj¹ na s³oñce, zakochani na ksiê¿yc,
a wszyscy na lepsze czasy.
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Maria Glica
I miejsce

TRYPTYK O KAROLINIE
w ho³dzie B³ogos³awionej Karolinie Kózka

I. W drodze ku œwiêtoœci

Bez internetu, dyskotek i firmowych d¿insów,
sukcesów sportowych i artystycznych,
z chlebem pokory i dobroci w tabernakulum dziewczêcego serca
SZ£A KU ŒWIÊTOŒCI
koleinami  ch³opskiej wiary,
prostej i oczywistej,
takiej, co jest od urodzenia,
na zawsze,
wiary TAK – TAK,  NIE – NIE,
mocniejszej  ni¿ œmieræ.

Ju¿ tu na ziemi Duchem natchniona
zda³a siê byæ B£OGOS£AWIONA.

W Betlejem i Nazarecie wiejskiej codziennoœci
nie odk³ada³a mi³oœci na potem.
By³a jak wdowi grosik
ofiarowany bez reszty Bogu i bliŸniemu.

Zanurzona po serce w modlitwie
œpiewa³a niebu nieustanne Te Deum.

Rannym kadzid³em godzinek otula³a dom rodzinny i ojcowsk¹
                                                                                           ziemiê,
ró¿añcem odmierza³a drogê do rad³owskiego koœcio³a
i po szczebelkach zdrowasiek wspina³a siê ku b³êkitom,
wieszaj¹c na nich wota codziennych pacierzy.

Tylko Karolina jest ju¿ obecna trochê inaczej,
Nieuchwytna jak pachn¹ce powietrze i  promyk gwiazdy.
Pozostawi³a po sobie kilka pami¹tek – martwe cia³o, rodzinny dom,
chustkê i obraz,
i ciep³o w sercu,
byœmy nie zapomnieli, ¿e Pan Bóg
po  cichu liczy teraz
tak¿e
na nas.
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Ulecia³a jak ptak z kalenicy ch³opskiej wiary,
jak jaskó³ka spod strzechy domowego Koœció³ka,
z  gniazda ulepionego z gliny mi³oœci.
Wznios³a siê skowronkiem nad Betlejem tarnowskiej ziemi.
Prosto do nieba.

Obumar³e ziarno.
I stokrotny plon.

III. W niebie

Nie bol¹ ju¿ rany zadane Kainowym mieczem.
Wa³rudzka dzieweczka nawet w niebie ma pe³ne rêce roboty.

Od raniuœka œpiewa godzinki w chórze œwiêtej Cecylii,
zrywa kwiaty na rajskich ³¹kach,
wije z anio³kami wianki
i na uliczce DOZGONNEJ CZYSTOŒCI przystraja kapliczkê
                                                                                 Niepokalanej
bukietami bzów pachn¹cych tak samiuteñko,
jak niegdyœ te w Wa³ – Rudzie.

Szyje dzieciom nowe sukienki,
uczy je pacierza, sypania kwiatów i œpiewania po polsku.
Pielêgnuje zio³a w niebiañskich ogródkach
i jak na gospodarsk¹ córkê przysta³o,
pomaga œwiêtemu Franciszkowi dogl¹daæ rajskie zwierzêta.

Z Bratem Albertem wypieka w Bo¿ej piekarni niebiañski chleb,
z wujem Borzêckim prowadzi filiê biblioteki,
czyta niebianom „¯yciorysy Œwiêtych”,
a na spotkaniach literatów znad Wis³y i Dunajca
s³ucha nowych wierszy Papie¿a – poety,
Tego, który j¹ wyniós³ na o³tarze.

£zy wspó³czucia, krople potu i kruszyny serca
jak korale dobra nawleka³a na pszeniczne ŸdŸb³a
i w ¿niwnym wieñcu wdziêcznoœci przynosi³a Niepokalanej.

Od têczy w kropelce rosy,
po talerz s³oñca nad sto³em widnokrêgu
i ostatni promyk zachodu
sk³ada³a na o³tarzu ch³opskiego zagona
chleb uczynków i miód dobroci niewinnego serca.

Nie by³a gwiazd¹ ekranu ani medialnej reklamy.
Zaœwieci³a blaskiem œwiêtoœci na ekranie nieba.

II. Mi³oœæ krwi¹ zapisana

W sytuacji bez wyjœcia
znalaz³a jeszcze jedno wyjœcie –
w górê,
ku niebu.

Œmieræ za ¿ycie wieczne.
Ecce homo z palm¹ mêczeñstwa.

Skromnoœæ i pokora
wznios³y siê na szczyt cz³owieczej godnoœci,
na szczyt zawierzenia Bogu,
po aureolê œwiêtoœci.

Karolina –
Jej ¿yciorys pe³en œladów Boga,
przejrzysty witra¿ malowany kolorami wiary, krwi i œwiêtoœci,
krwawa ró¿a zakwit³a na œniegu kobiecej czystoœci,
galicyjskie dziecko
pochylone jak pszeniczny k³os dobra
przed majestatem nieba.
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Teresa Tracz
II miejsce

B³ogos³awieni czystego serca…
Wyrwali Ci Bo¿e ³uk Przymierza z rêki,
po³amali Tablice Prawa,
synów Sodomy otrz¹snêli z siarki, ubrali w kolory têczy,
czystoœæ ¿ycia oœmieszyli szyderstwem,
spojrzeniem obna¿yli intymne tajemnice do dna.
By og³osiæ zwyciêstwo po¿¹dliwoœci,
na œcie¿kach wiary postawili szlabany
i otwarli na oœcie¿ drogi szybkiego ruchu do zguby.
Krzy¿e, co g³osz¹ œwiatu okupienie,
osaczyli zawziêtoœci¹ serc.

Gdy ziemiê zalewa potop nieprawoœci –
B³ogos³awieni czystego serca,
albowiem oni uratuj¹ ten œwiat.
Bo¿e m³yny wci¹¿ miel¹ dok³adnie, powoli,
a ziarno, jak dawniej obumiera w ziemi,
by wydaæ obfity plon.
Karolina przechadza siê zwyciêska wœród niebieskich pagórków
wywy¿szonej Wiary i Nadziei,
w gronie Œwiêtych powszedniego dnia –
pracy, pokory, mêczeñstwa…

I niewa¿ne – wiosna czy zima –
zawsze odnajdujê Jej œlady w cichym dziêkczynieniu
i zwyczajnym zabieganiu ka¿dego dnia,
w czystych porywach serca,
kontemplacji zachwytu nad ¿yciem,
m¹droœci, co siê uni¿a
i myœli bez lêku wysokoœci,
dobroci, cierpliwoœci, ufnoœci,
mocy p³yn¹cej z Krzy¿a,
Mi³oœci, co swego nie szuka i wszystko przetrzyma…

W namiocie modlitwy Biskupa Jerzego
na nabo¿eñstwach majowych i ró¿añcowych
wyprasza ³aski  dla tarnowskiego Koœcio³a.

Proboszczowi  Kmietowiczowi  pomaga w katechezie dzieci
                                                             pierwszokomunijnych,
z  ksiêdzem Mendral¹ przygotowuje do druku nowe wydanie
                                                          „Pamiêtnika wojennego”,
a na nowennach do œwiêtego Stanis³awa Kostki
orêduje za polsk¹ m³odzie¿¹ i szko³¹ w Wa³ – Rudzie.

Pielgrzymuje do rajskiego Odporyszowa,
by adorowaæ Królow¹  Powiœla
i modliæ siê za Ojczyznê.

Czêsto rozsuwa firaneczki chmur
i przez okienko w niebie
spogl¹da z mi³oœci¹ na rodzinne strony.

I tej ziemi nad Wis³¹ i Dunajcem
œle z g³êbi duszy odwieczne pozdrowienie:
SZCZÊŒÆ BO¯E !
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Barbara Wójcik

Pêkniêty dzban

Pêkniêty dzban
pêkniête serce
zdeptana mi³oœæ
kolejny raz
zerwana ró¿a
nowy cierñ
i krzyk
szybuj¹cy zielonym pêdem
w niebo nadziei
z wieczn¹ Mi³oœci¹

Gdyby

Gdyby szuka³a swego
i oklaskiwa³a sztuczne ognie
gdyby nie by³a pokorna
a pycha nape³ni³a jej serce
gdyby zazdroœci³a
nawet piêkna
i gdyby gniewem
znaczy³a  swój œlad

i gdyby by³a nam podobna
nie umia³aby przyj¹æ
tej mi³oœci
co najwiêksza – bo najmniejsza

Barbara Wójcik
II miejsce

Szukam

Ciê¿ko mi
z mi³oœci¹ trudno
i smutno
z rozsypanym szczêœciem
duszno
w przestrzeni nasyconej lêkiem
bojê siê
choæ nie powinnam

                …
Szukam
i ci¹gle wierzê
szukam
i zawsze kocham
szukam
goni¹c nadziejê
szukam –
chyba pójdê
na Twoje œcie¿ki…

odnajdziesz mnie
mimo wszystko?



– 78 – – 79 –

Monika Hyla
III miejsce

Gwiazda ludu

Jesteœ
Tak blisko mnie i tak daleko
Po tamtej stronie chmur

Widzê Ciê
W ³anach faluj¹cych zbó¿
Jak z przejrza³ych k³osów ³uskasz paciorki ró¿añca

B¹dŸ ze mn¹
W bieli szpitalnej sali
Gdzie k³uje œciernisko ¿ycia

Trwaj przy mnie
Gdy ciosy z³ych ludzi powal¹
I ciê¿ar trosk z³amie barki

I naucz kochaæ
BliŸnich tak czysto i wiernie
Boga tak mocno i œwiêcie

Renata Urban
III miejsce

Epitafium

Zawirowa³y czarne motyle
porwane do lotu –
Twym ostatnim tchnieniem:
bez s³ów, bez po¿egnañ
bez poca³unków, bez uœcisków.

Oddech œmierci zgasi³
p³omieñ Twego ¿ycia.
Cieñ w lesie – mara nicoœci.
Kryszta³owe sny rozsypane
przez upad³ego Anio³a.

W objêciach mi³oœci Boga
czujesz siê szczêœliwa.
Nieskalan¹ wiar¹ –
wzniecasz w nas radoœæ.
Dajesz morze nadziei na lepsze jutro.
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Monika Hyla

Moja Karolciu

Matka Boska Anielska
Na œwiat Ciê sprowadzi³a i da³a
W³osy jak szafran, znak œw. Micha³a,
Jego odwagê do koñca mia³aœ.

Na szyi ró¿aniec nosi³aœ
A w duszy dobre intencje
D³onie gotowe do pracy
Dosta³aœ na roli i czyste serce

Mi³oœæ i czystoœæ – trudne s³owa
Na medaliku moim Twa postaæ
I pierœcieñ srebrnej lilii nie chowa
Tak¹ jak Ty, chcia³abym zostaæ

Monika Hyla

Witra¿

W ciszy koœcio³a samotny
W ostatniej ³awce
 – Ja Bez nadziei – celnik liczê
Swe winy na marmuru posadzce

Zgrzeszy³em

Promieñ ciep³a witra¿ przenika
Rozœmiesza pieszczot¹ niezas³u¿on¹
£askocze moje ucho
Odwracam g³owê i widzê: Karolinê b³ogos³awion¹

„Zwyciê¿ysz tak jak ja
Nie zagrozi ci trwoga
Choæ nie zawsze powiedzie siê ucieczka
W ka¿dej chwili trzeba siê uciekaæ do Boga”
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Józefa Kardyœ
III miejsce

Podaruj garstkê mi³oœci

S³owa wypowiedziane
Zawsze krótko brzêcz¹
Wiedza dobrobyt
Z czasem przemijaj¹
Nawet cia³o nie wieczne
Dziœ jest – jutro prochem
I wiara taka
Co góry przenosi
Umrze razem z nadziej¹
Gdy braknie Mi³oœci

Na Wieczn¹ Ucztê wejd¹
Ci którzy kochali
Karmili siê Mi³oœci¹
Czyst¹ Najcierpliwsz¹
Trwali w Niej i dzielili
Jak op³atek bia³y
Mocniejsi od trzciny
Ko³ysanej wiatrem

To tak wa¿ne by w chwili
Lêku i cierpienia
Nie oprzeæ siê Mi³oœci
Co ¿ycie przemienia

Udrêkom boleœciom
I ³zom które p³yn¹
Podaruj garstkê Mi³oœci
Szczêœliwa Karolino

Monika Hyla

Na TEJ drodze

W TYM lesie cicho jest jak w koœciele
wœród drzew ambon znajdziesz wiele

trzmiel kaznodzieja z bia³ym odw³okiem
goni bez skutku za ob³okiem

i saren sp³oszone stadko s³ucha
sk¹d nadleci ploteczki mucha

gdy Ciszê zak³óca nuta nie ta,
to idzie cz³owiek: pielgrzym lub poeta

a polny kamieñ spaja przyrody cuda
i nad nim krzy¿ „Karolinie Wa³ – Ruda”
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Józefa  Kardyœ

Po dar mi³oœci

Codzienny bieg
Ze skrzyd³ami u ramion
Przez ³¹ki  kwieciem  pachn¹ce
W d³oni œciœniêty ró¿aniec
We w³osach wiatr
W oczach s³oñce

Bieg³a po Dar Mi³oœci
Zaczerpn¹æ ze Zdroju ¯ywego
I adorowaæ na krzy¿u
Chrystusa Mi³osiernego

Patrz¹c oczyma duszy
Czystym sercem pe³nym radoœci
Przez bia³y kr¹¿ek Hostii
Poznawa³a bezmiar Mi³oœci

Ze •ród³a czerpa³a moce
Mi³oœæ Bo¿¹ z innymi dzieli³a
W Najœwiêtszym Sakramencie
By³a ufnoœæ wiara i si³a

By³a Mi³oœæ
Co wszystko zwyciê¿a
Ta „najwiêksza”
Co „wszystko przetrzyma”
Krzepi³a siê Bo¿¹ Mi³oœci¹
B³ogos³awiona Karolina

Józefa  Kardyœ

Modlitwa do b³. Karoliny

B³ogos³awiona Karolino,

– mów tym, którzy nie szanuj¹
prawa Mi³oœci,
¿e S³owo Bo¿e jest wieczne,
jak wieczny jest Bóg

– mów tym, którzy gardz¹
czytaniem Biblii,
¿e „S³owa Bo¿e s¹ ¯yciem i Duchem”

– mów tym, którzy nie potrafi¹
siê ju¿ modliæ,
by wytatuowali w swoim sercu s³owa:
„Najwiêksza jest Mi³oœæ”

Zagubionym, zdesperowanym zanuæ najs³odsz¹ ko³ysankê:
„Hymn o Mi³oœci”
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Szymon Janiak
wyró¿nienie

Cz³owiek cz³owiekowi…

Gêby wstrêtnie wykrzywione,
³apy chciwie wyci¹gniête,
cz³owiek cz³owiekowi wilkiem
czyni krzywdy niepojête.

Czyste serca – czarne serca
w jedno ¿ycie dziœ splecione.
Kto jest szczery – ten naiwniak.
Kombinator – wielu wzorem.

Masz pieni¹dze? – jesteœ wielki,
kupisz mi³oœæ, powa¿anie...

Nie masz grosza? – jesteœ nikim.
Twój grosz wdowi szczerze dany
oœmieszony, wyszydzany...
Po grosz wdowi kto siê schyli?
Szkoda czasu, nawet chwili...

Jesteœ nikim! B¹dŸ cwaniakiem!
– ucz¹ „wielcy” tego œwiata.
Kto nie kradnie, nie w uk³adach,
jego strata...

Karolino, mo¿esz patrzeæ?...

Karolina zasmucona,
ból jej ma³e serce œciska.
Cz³owiek cz³owiekowi...bratem...
… wilczym wzrokiem z oczu b³yska...

Józefa Kardyœ

By dostrzegli

Z sierpem wid³ami motyk¹
Przy balii przy ¿arnach przy garnkach
Zawsze z ró¿añcem w garœci
St¹pa³aœ boso po stokrotkach Tajemnic Radosnych
Po œcierniskach Tajemnic Bolesnych
Po œniegu Tajemnic Chwalebnych
Rozwa¿aj¹c S³owo
Z konwali¹ w sercu

Patronko galicyjskich wiosek
Patronko ludzi rozmi³owanych w Biblii
Dziewico i mêczennico
B³ogos³aw trudom pracy na roli
Wspieraj czystoœæ myœli i serc
Sk³adaj rêce m³odych do modlitwy
I wk³adaj w ich oczy b³awaty
Spraw by dostrzegli Bo¿¹ Mi³oœæ –
Najwiêksz¹ i Nieprzemijaj¹c¹
W Cudzie Eucharystii
Jak Ty Karolino
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prace plastyczne

Agnieszka  Seremet
wyró¿nienie

Wspomnienie z ³¹k
Pamiêci b³. Karoliny Kózka

Miêdzy polami panna sz³a,
Ró¿aniec w rêku nios³a
A nad ³¹kami lœni³a mg³a,
To ju¿ szesnasta wiosna.

Dziewczêciu wiosny obcy smak,
Bo krwi¹ zbroczone lica
I wiatr potarga³ p³aszcza p³at…
Umar³a tu dziewica.

I kto by drog¹ ow¹ szed³,
Niech wspomni na ten kamieñ,
Który jest œwiadkiem grzechów trzech,
A nie leœnych omamieñ.

Gniew, pycha i nieczystoœæ z³a
¯o³nierza tu przygna³y,
On by³ to sprawc¹ mordu dla
Przysz³ej niebieskiej chwa³y.
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Symbol mi³oœci, Zwyciêstwo – Wioleta Pulnik, ZSP nr 1 w D¹browie Tarnowskiej,

III miejsce ............................................................................................................................. 59
Czysta mi³oœæ – Monika Dymon, Bursa Miêdzyszkolna w Tarnowie, III miejsce .......................61
Trzy S³owa – Joanna Ma³ek, Zespó³ Szkó³ Budowlanych, wyró¿nienie ......................................62
Sztuka mi³oœci – Klaudia Duran, I LO w Tarnowie, wyró¿nienie ...............................................63
Œwiêto – Katarzyna Cygan, III LO w Tarnowie, wyró¿nienie .....................................................64
Nie tak – Joanna Szwiec, I LO w Tarnowie, wyró¿nienie ............................................................65

doroœli
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TRYPTYK O KAROLINIE – Maria Glica, I miejsce ................................................................. 71
B³ogos³awieni czystego serca… – Teresa Tracz, II miejsce ........................................................75
Szukam, Pêkniêty dzban, Gdyby – Barbara Wójcik, II miejsce ..................................................76
Epitafium – Renata Urban, III miejsce .......................................................................................78
Gwiazda ludu, Witra¿, Moja Karolciu, Na TEJ drodze – Monika Hyla, III miejsce ...................79
Podaruj garstkê mi³oœci, Modlitwa do b³. Karoliny, Po dar mi³oœci, By dostrzegli

– Józefa Kardyœ, III miejsce .................................................................................................83
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prace plastyczne
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Kinga Biernacka, SP K³odne, klasy 0-III – II miejsce .................................................................92
Laura WoŸniak, SP K³odne, kasy 0-III, III miejsce ......................................................................93
Natalia MoŸdzierz, SP Radgoszcz, klasy IV-VI – I miejsce .........................................................94
Anna Rosiek, SP ¯bikowice, klasy IV-VI – II miejsce ..................................................................95
Nikola Wiatr, SP Radgoszcz, klasy IV-VI – III miejsce ................................................................96
Karolina Janis, PG nr 4 w Tarnowie, gimnazja – I miejsce ........................................................97
Piotr Kumorek, PG Paleœnica, gimnazja – II miejsce .................................................................98
Agata Szewczyk, PG Paleœnica, gimnazja – III miejsce ..............................................................99
Ewa Kwaœniak, ZSB Tarnów, ponadgimnazjalne – I miejsce ....................................................100
Agnieszka Bodzioch, Liceum Plastyczne w Tarnowie, ponadgimnazjalne – II miejsce ............101
Izabela Ciborowska, ZSE Dêbica,ponadgimnazjalne – III miejsce ..........................................102
Stefania Barañska, doroœli – II miejsce .....................................................................................103
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