B£OGOS£AWIONA
KAROLINO,
œwieæ nam przyk³adem...

Materia³y z IX Konkursu Poetycko-Plastycznego
zorganizowanego przez Szko³ê Podstawow¹
im. B³. Karoliny w Wa³ – Rudzie
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Wa³ – Ruda 2010/2011
–1–

Honorowy Patronat:
Biskup Tarnowski
Ma³opolski Kurator Oœwiaty
Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
Burmistrz Rad³owa

Sk³ad Komisji Konkursowej:
mgr Ryszard Ostrowski – przewodnicz¹cy
mgr Kazimierz D¿alak
dr Jacek Kucaba
mgr Krystyna Puta³a
mgr Bernadeta Styczeñ
ks. mgr Zbigniew Szostak
mgr Jadwiga Bieœ

Ok³adka:
Jakub Jasionowicz, PG Krempna, I miejsce
Grafiki:
Ryszard Ostrowski

Opracowanie:
Jadwiga Bieœ
Krystyna Puta³a

Wydawcy:
Zak³ady Graficzne „DRUKARZ” Sp. z o.o.
33-100 Tarnów ul. Braci Saków 5
tel. 14 621 22 46, tel./fax 14 621 17 41
Szko³a Podstawowa im. B³. Karoliny w Wa³ – Rudzie
tel. (014) 6226030
strona internetowa: www.spwalruda.to.pl
e-mail: spwalruda@op.pl
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie
ul. Aleje Solidarnoœci 5-9
33-100 Tarnów
tel./fax (014) 696 33 80
strona internetowa: www.sce.pl
e-mail: sekretariat@sce.pl

ISBN 978-83-62249-13-8
–2–

Wstêp
Po raz dziewi¹ty oddajemy w rêce Czytelników antologiê prac
laureatów kolejnej edycji konkursu tematycznego poœwiêconego
¿yciu b³. Karoliny Kózkówny. Spoœród 1067 prac komisja konkursowa wybra³a kilkadziesi¹t, które uznano za najlepsze. W zbiorze znajduje miejsce twórczoœæ doros³ych i uczniów. Prace, które nades³ano do szko³y w Wa³ – Rudzie pochodz¹ z ca³ej Polski
i dowodz¹ du¿ego zainteresowania postaci¹ b³ogos³awionej.
Temat zaproponowany przez organizatorów konkursu sk³oni³
uczestników do g³êbokich refleksji na temat wartoœci chrzeœcijañskich i ich miejsca we wspó³czesnym œwiecie. W pracach poetyckich postaæ Karoliny sta³a siê przyczynkiem do wyra¿enia niepokojów, obaw i bezradnoœci, jakie towarzysz¹ wspó³czesnemu cz³owiekowi – m³odemu i dojrza³emu. Prace plastyczne zaœ pokaza³y,
¿e wartoœci, których broni³a b³. Karolina wci¹¿ inspiruj¹ do wyra¿ania ponadczasowych refleksji dotycz¹cych wiary, mi³oœci, a tak¿e ceny, „jak¹ cz³owiek p³aci za niebo”.
IX edycja Konkursu po raz kolejny dowiod³a, ¿e organizowanie tego typu form rozwijaj¹cych wiedzê, wra¿liwoœæ oraz kreatywnoœæ zainteresowanych osób ma g³êboki sens. Wybrane wiersze, szczególnie m³odych ludzi, pokazuj¹ niezwyk³¹ dojrza³oœæ
i g³êbiê refleksji nad ¿yciem wspó³czesnego cz³owieka zagubionego w chaosie codziennoœci i niepamiêtaj¹cego o tym, ¿e „s³oñce
czyni cuda, a niebo musi zaczynaæ siê na ziemi”.
Polecaj¹c lekturê niniejszego zbiorku, chcê wyraziæ s³owa uznania dla nagrodzonych laureatów, a tak¿e podziêkowaæ tym wszystkim, którzy stworzyli idee konkursu i sprawili, ¿e Szko³a Podstawowa im. B³. Karoliny w Wa³ – Rudzie sta³a siê przyk³adem dla
wielu szkó³ w Polsce, jak propagowaæ patrona szko³y. B³ogos³awiona Karolina jest patronk¹ m³odzie¿y. Jest wzorem pod¹¿ania
za dobrem i godnoœci¹ niezale¿nie od miejsca zamieszkania, wy–3–

kszta³cenia, wieku, czy zamo¿noœci. Jej postaæ to tak¿e ostoja
takich wartoœci, jak zaufanie i mi³oœæ do Boga oraz bezinteresowna s³u¿ba bliŸniemu.
Takie idee wspiera i propaguje tak¿e w swojej dzia³alnoœci
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, którym mam przyjemnoœæ kierowaæ.
Dyrektor Samorz¹dowego Centrum Edukacji
w Tarnowie

Barbara Dagmara Nizio³ek

Modlitwa o kanonizacjê
B³ogos³awionej Karoliny Kózkówny
Bo¿e Wszechmog¹cy, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadzi³eœ B³ogos³awion¹ Karolinê do
œwiêtoœci drog¹ wytrwa³ej modlitwy, sumiennego spe³niania codziennych 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 œwiat³em œwiata i sol¹ ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukuj¹cy Prawdy odnajdowali drogê do Ciebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
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szko³y podstawowe
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Aleksandra Jerominek
SP nr 3 Tarnowskie Góry
I miejsce

Pasuje – czy nie
Zamek pasuje do drzwi,
Rêkawiczka do rêki,
Dziêcio³ do drzewa,
¯aba do ³¹ki,
Pisklê do gniazda,
Mama do Taty,
Ja do Rodziców.
Nie pasuj¹ do siebie:
Smutek do radoœci,
K³amstwo do prawdy,
Bójka do zabawy,
Dym do powietrza,
Krzyk do ciszy,
Obojêtnoœæ do zainteresowania.
Ju¿ wiem jak posklejaæ Œwiat!
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Magdalena Ho³yst
PSP K¹ty
II miejsce

Miros³aw Gotfryd
SP Brzozowa
II miejsce

List do B³ogos³awionej
Zobacz, Karolino, ju¿ wiosna!
Bociany przylecia³y, usiad³y na kominie,
G³oœno „do widzenia” powiedzia³y zimie.
Lipie zazieleni³a siê czupryna,
Na pole wysz³aœ jako rumiana dziewczyna.
Zobacz, Karolino, ju¿ lato!
Skoszone siano postawi³aœ w kopy,
Z³ociste ziarno z³o¿y³aœ do szopy.
Zerwa³aœ pachn¹ce b³awatki, rumianki,
W noc œwiêtojañsk¹ puszcza³aœ wianki.
Zobacz, Karolino, ju¿ jesieñ!
W spi¿arni schowa³aœ jesienne plony,
Do koœcio³a na mszê wo³a³y Ciê dzwony.
Paciorkami ró¿añca oplot³aœ swoje d³onie,
Haftowan¹ chust¹ obwi¹za³aœ skronie.
Zobacz, Karolino, ju¿ zima!
Po domu jak bia³a œnie¿ynka fruwa³aœ,
Siostrom i braciom bajki opowiada³aœ.
Zmêczona wieczorem do snu siê uk³ada³aœ,
Po ciê¿kiej pracy na zapiecku odpoczywa³aœ.
Zobacz, Karolino, min¹³ rok!
Usiad³aœ z anio³ami na niebieskim ob³oku,
A my modlimy siê za Ciebie ka¿dego roku.
Odmawiamy Ojcze Nasz, Zdrowaœ Mario,
Jesteœ dla nas wzorem, B³ogos³awiona Panno.
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Dziêkujê Ci!
B³ogos³awiona Karolino...
B¹dŸ nam przyk³adem!
Mama usiad³a póŸnym wieczorem
i znowu p³acze...
Dlaczego tata wci¹¿ j¹ tak rani?
Czy mi³oœæ dla niego
Ju¿ nic nie znaczy?
Siostrê odwioz³a dzisiaj policja,
Znów siê upi³a.
Nigdy jej takiej nie widzia³em.
Krzycza³a bardzo,
Kopa³a i bi³a.
Brata nie by³o ju¿ dwa dni w domu,
Podobno bierze...
S³ysza³em kiedyœ tak¹ rozmowê:
– Ju¿ bêdê czysty.
– Ja Ci nie wierzê!
B³ogos³awiona Karolino…
Abyœmy byli jedno!
Mama usi¹dzie jak co dzieñ rano
Przy pe³nym stole.
Tata otoczy ja swym ramieniem.
– Kocham Ciê bardzo...
Wyzna jej czule.
– 11 –

Siostra z uœmiechem wejdzie do domu.
– Znów siê uda³o!
Uœciska mamê,
przytuli brata
i siostrê ma³¹.

Norbert Jurkiewicz
PSP Biesiadki
III miejsce

Zwyczajna B³ogos³awiona Karolina

Brat zda na studia,
pozna dziewczynê,
znów bêdzie sob¹.
Wci¹¿ jest pogodny,
wszystkim pomaga.

Mówi¹: „By³a œwiêta”.
A przecie¿ nie chodzi³a
z twarz¹ zakut¹ w cierpienie?
Do Boga mówi³a s³owami serca
Ogl¹da³a s³oñce i ksiê¿yc.
Mówi³a do zwierz¹t, kocha³a,
Czasem siê ba³a.

A w naszym domu
króluje zgoda!
B³ogos³awiona Karolino,
Dziêkujê Ci!

Zwyczajna dziewczyna
w polskiej rodzinie…
Pracowita jak mrówka.
Cierpliwa jak anio³.
Cicha jak baranek.
Chcia³bym...
Obdarzaæ uœmiechem,
Pomagaæ ubogim,
Ocieraæ ³zy p³acz¹cym.
I byæ jak TY „œwiêtym”
W zwyczajnej polskiej rodzinie.
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Adam Pluta
SP Otfinów
III miejsce

Z rodzin¹
Kiedy siê rodzisz, ¿ycie zaczynasz,
Nie jesteœ w pró¿ni.
Jest twa rodzina.
Gdy œwiat poznajesz, uczysz siê mowy,
Wypowiesz „mama”
I roœniesz zdrowy.
Gdy po raz pierwszy na rower wsiadasz,
Tata pomo¿e.
To nic, ¿e spadasz.
Gdyœ jest bezsilny, wpadasz w k³opoty,
Brat ciê obroni.
Pamiêtaj o tym.

Joanna Maliga
SP Pawêzów
wyró¿nienie

Nie³atwo…
Nie³atwo dziœ byæ œwiêt¹,
Tak jak Ty duszê mieæ piêkn¹.
Nie³atwo kochaæ ludzi,
Gdy nienawiœæ w sercach siê budzi.
Nie³atwo mówiæ nie,
Gdy godnoœæ ludzka jest na dnie.
Nie³atwo patrzeæ œmierci w oczy.
B³ogos³awiona Karolina nas zaskoczy:
¯yciem i œmierci¹.

Gdy œwiat ciê kusi, a pustka w g³owie,
Zaufaj siostrze.
Coœ ci podpowie.
Gdy szukasz swojej ¿yciowej drogi,
Rodzice wespr¹.
Jesteœ im drogi.
Gdy ci jest smutno, ³kasz do poduchy,
Dziadkowie przyjd¹.
Dadz¹ otuchy.
W rodzinie znajdziesz mi³oœæ i wsparcie.
To jest dla ciebie mocne oparcie.
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Eliza Wójcik
ZS Bielcza
wyró¿nienie

Anna Bilska
SP Niwka
wyró¿nienie

Jesteœ z nami Karolino

Samotna modlitwa

Nêdzna chata strzech¹ kryta
W niej dziewczyna pracowita
Razem z ojcem na kolanach
Wita dzieñ ka¿dego rana

Modlê siê sama.
Cicho...
Gdzieœ w k¹cie.
Czy Bóg mnie s³yszy?

Potem strach i mêki droga
Która wiod³a J¹ do Boga
Dziœ jednoczy wszystkich ludzi
Daje si³ê wiarê budzi

Modlê siê sama.
Szeptem...
Rozmawiam z Nim.
Czy mnie widzi?

Znaki daje nam œwiêtoœci
We wspólnocie z nami goœci
Poœredniczy nam do Boga
L¿ejsza ¿ycia jest z Ni¹ droga

Modlê siê sama.
Na g³os...
Tworzê list do Boga.
Czy go odbierze?
Modlê siê sama.
Pó³g³osem...
Proszê, pomó¿ mi Karolino!
Ju¿ znam odpowiedzi.
Modlê siê sama.
Myœlê...
Zginê³aœ za czystoœæ.
Tak bardzo kocha³aœ Boga.
Modlê siê z Tob¹.
Uœmiecham siê...
Wiem, ¿e Bóg mnie s³yszy.
Dziêkujê, B³ogos³awiona.
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Aleksandra Wierzchoñ
SP nr 2 E³k
wyró¿nienie

Ogrzej mnie swym oddechem,
A zakwitnê przy Tobie kwiatem dobroci,
Podarujê go ca³emu œwiatu.
Daj spojrzenie
Uko³ysane niewinn¹, dzieciêc¹ ufnoœci¹,
Bym mog³a rozjaœniæ ka¿d¹ zagubion¹ twarz.

Ogrzej mnie
Widzê kroplê wody,
Jak w g³êbi duszy
Przepe³nionej uwielbieniem Najwy¿szego
RzeŸbi w ma³ym sercu,
Co ma zaledwie kilkanaœcie lat,
Mi³oœæ, która zadziwi³a œwiat.
Widzê prost¹, wiejsk¹ dziewczynê
W codziennej krz¹taninie
Poœród uœmiechniêtych dzieciêcych twarzy
Spragnionych s³ów Bo¿ych,
D³onie ró¿añcem splecione,
Modlitwy ku niebu wznoszone.
Widzê Ciê jak za dawnych dni,
Pe³n¹ ¿yczliwoœci i dobroci,
Optymizmu i radoœci,
Pracowitoœci i modlitwy,
Bólu i cierpienia,
Mi³oœci i przebaczenia.
Jak¿e trudno odkryæ
I poj¹æ Twój œwiat
Zamkniêty miêdzy niebem a ziemi¹
W maleñkim podgórskim koœciele,
Œwiat wojny i okrucieñstwa
A¿ po ¿ycia ofiarê.
– 18 –
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Eliza Hawry³ko
PSP Biesiadki
wyró¿nienie

Barbara Pulnik
SP Olesno
wyró¿nienie

B¹dŸ moim anio³em…

Niczym przed wiekami

B³ogos³awiona Karolino,
jestem jak Ty – m³od¹ dziewczyn¹.
Pozna³am Twoje ¿ycie
i teraz modlê siê do Ciebie skrycie.

Niczym przed wiekami
Chrystus chlebem
Ty dziœ dzielisz siê z nami
Sw¹ nieskaziteln¹ mi³oœci¹

Moja modlitwa
to proœba do Ciebie,
zostañ moim anio³em w niebie.

Rozrywasz j¹ swymi dziewczêcymi
Rêkoma
I ka¿demu z nas dajesz
Jej cz¹stkê

Naucz mnie ¿ycia pe³nego mi³oœci,
naucz mnie wiary i cierpliwoœci.
Darem nadziei obdarz duszê m¹
I darem dobra, którym zwalcza³aœ z³o.
Twoja œwiêtoœæ
jest dla mnie przyk³adem,
wiêc chcê pod¹¿aæ Twoim œladem.
O Karolino!
Pomó¿ mi ¿yæ...
Tobie powierzam swoje sprawy.
Spraw, by mnie wys³ucha³ Bóg ³askawy.

Niewa¿ne czy jestem
Biedny czy bogaty
M³ody czy stary
Dobry czy z³y
Dla Ciebie, Karolino, nie ma granic
Twa dobroæ wêdruje do ka¿dego
£¹czysz nas ni¹ i sprawiasz
¯e stajemy siê... jednoœci¹

W modlitewnym szepcie p³yn¹ s³owa te.
Proszê, Aniele, nie opuszczaj mnie.
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Edyta Pi¹tek
SP Przybys³awice
wyró¿nienie

Tomasz £oboda
SP Rad³ów
wyró¿nienie

Ku jednoœci
Cel
Chcieæ stawaæ siê jak Ty Karolino,
to tylko chêci.
Wkraczaæ na dobre drogi,
to ju¿ ma³y sukces.

Karolino Karolino
Sto lat temu
By³aœ
Niewiele starsza od nas
Wiedzia³aœ
¯e wiara równa siê
¯ycie

Byæ tak jak Ty,
to ju¿ zwyciêstwo.

Wiedzia³aœ
¯e nie mo¿na
Kochaæ Boga
Nie kochaj¹c cz³owieka
Dziœ pomó¿ nam
Zrozumieæ
¯e byæ jedno
To nie znaczy
Nie ró¿niæ siê
Bóg nie chce dla nas
JEDNAKOWOŒCI
Nie chce te¿
Abyœmy jednoœæ
Rozumieli
Ka¿dy na swój sposób
Wspieraj nas
W budowaniu wspólnoty
Tak jak chce tego Pan
– 22 –
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Anna Szczepanik
SP Brzozowa
wyró¿nienie

Dagmara Rybak
SP B³onie
wyró¿nienie

Rodzina
Ile rzeczy jest dla mnie wa¿nych?
Wszystkie chcê mieæ z prêdkoœci¹
Œwiat³a.
Stop!
Zatrzymujê siê na chwilê.
Robiê przerwê – ¿yciow¹ pauzê.
Dok¹d pêdzê?
Czego szukam?
Przecie¿ mam coœ wielkiego i cennego.
W niej zaczynam i koñczê
Swój dzieñ.
W niej rozwi¹zujê wszystkie
¯yciowe problemy.
Ona jest ze mn¹ – gdy jest mi Ÿle,
Otula mnie ciep³em – gdy odtr¹ca mnie ¿ycie.
O niej nigdy nie mogê zapomnieæ,
Bo do niej zawsze wracam.
Moje miejsce na ziemi –

Rozmowa
Patronko moja, Karolino!
Znów jestem sama
W tym pustym domu.
Rodziców nie ma,
Bo praca i praca.
Cieszê siê, ¿e znalaz³aœ
dla mnie czas.
Powiedz mi czy umia³abyœ
¯yæ w dzisiejszych czasach,
Gdzie dla Boga
Jest coraz mniej miejsca,
A dla Ciebie modlitwa
By³a radoœci¹.
Gdzie modnym strojem
zdobywa siê przyjació³,
a Tobie wystarczy³a prosta sukienka,
by Ciê ka¿dy pokocha³.
Gdzie pieni¹dz œwiadczy o cz³owieku,
A Ty mia³aœ tylko piêkne serce,
Które umia³o kochaæ.
Gdzie czystoœæ duszy
ju¿ nie jest wa¿na,
a Ty bez wahania w tej sprawie
¿ycie odda³aœ.

MOJA RODZINA.
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Karolino, co Ty na to?
Czy Twoje czyste serce nie pêka?
Widzê, ¿e masz smutn¹ twarz,
Milczysz, nic nie mówisz…
I znów jestem sama w tym pustym domu.

gimnazja
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Inga Piotrowska
PG nr 1 D¹browa Tarnowska
I miejsce

Proœba
Ch³opcze, który wczoraj na klatce
upaja³eœ siê grzechu zapachem,
Proœ Boga o wybaczenie.
Dziewczynko, której ¿a³osne ³kanie
co noc mnie ze snu budzi,
Proœ Boga o pomoc.
Kobieto, której m¹¿ odszed³
do bram Niebios,
Proœ Boga o ukojenie.
Podajcie sobie d³onie,
Otwórzcie serca
I czcijcie Pana.
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Piotr Kutrzuba
PG Grabiny
I miejsce

Inga Piotrowska

Jesteœmy
Tu stojê
ca³kiem sama
i modlê siê do Ciebie
Karolino

…ergo sum…

Proszê
o wiêcej wiary
i pytam
dlaczego gdy wyci¹gam d³oñ
nikt jej nie chwyta
Widzê
ludzkie serca
otêpia³e
i cienie go³êbi
na ró¿owym horyzoncie
Wo³am
niemym krzykiem
a one wlatuj¹ do wnêtrz
dusz œpi¹cych
Bo¿e

– Czy myœlisz, ¿e ³atwo Ciê zrozumieæ?
– Czy czujesz, jak trudno Ciê pokochaæ?
Cogitare – myœleæ, s¹dziæ, umieæ...
Sentire – czuæ, mi³owaæ, kochaæ...
Jak trudno nam jest rozmawiaæ o ¿yciu
Kiedy jedno przed drugim w ukryciu...
– Czy myœlisz, ¿e ³atwo Ciê pokochaæ?
– Czy czujesz, jak trudno Ciê zrozumieæ?
Cogitare – sentire: jak tê sprzecznoœæ
W sobie rozkochaæ?
Jak kochaæ rozumem? Jak sercem rozumieæ?
Cogitare – myœleæ, s¹dziæ, umieæ...
Sentire – czuæ, mi³owaæ, kochaæ...
Deus – myœleæ, s¹dziæ, umieæ...
Deus – czuæ, mi³owaæ, kochaæ...
I wszystko potrafisz zrozumieæ!
I wszystko potrafisz pokochaæ!
CREDO...ergo...sum...

Ty je zes³a³eœ dla nas
niewdziêcznych grzeszników
niezdolnych do harmonii
s³ug Twoich
S³oñce p³onie
a ja wci¹¿ wo³am modlê siê
i proszê
– 30 –
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Izabela Stró¿
PG Wojnicz
II miejsce

Weronika Lichorobiec
PG Radgoszcz
I miejsce

Takie miejsce

***

Chcia³abym mieæ gdzieœ w niebycie
takie miejsce ciche, ma³e,
gdzie bym mog³a wejœæ, tak skrycie,
i tam zostaæ wieki ca³e.

Jak ptak bez skrzyde³,
Jak s³oñce za chmur¹,
Jak czas utracony,
Jak droga bez celu,
Jak sowa bez rozumu,
Jak maj bez zieleni,
Jak noc bez gwiazd,
Jak dziennik bez zapisków.

Gdzie bym czu³a siê bezpieczna,
z dala od rzeczywistoœci.
Gdzie nienawiœæ œwiata wieczna
ust¹pi³aby mi³oœci.

Tak my
Bez rodziny – naszej wielkiej,
Bez mi³oœci – naszej wspólnej,
Bez spokoju – naszego pragnienia,
Bez wspólnoty – naszego pojednania,
Bez œwiêtoœci – naszego celu,
Bez Boga – naszego Ojca,
Nic znaczyæ nie mo¿emy!

Tam bym siad³a b¹dŸ uklêk³a
i zamknê³a oczy swoje,
i niczego siê nie zlêk³a,
bo wszystko by³oby moje.
Tam cichutko, cichuteñko
modli³abym siê za dusze
mych przyjació³ i maleñko
zatêskni³a, choæ nie muszê.
I wszyscy byliby jedno,
i ze swymi, i z innymi.
I to w³aœnie by³o sedno
Podró¿y myœlami mymi.
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Magdalena Lisiñska
PG nr 4 Tarnów
II miejsce

Modlitwa do B³ogos³awionej Karoliny
B³ogos³awione Twoje ¿ycie
Wskazuje mi drogê
Poœród trudu i pokus
Brnê
Samotna
Czyste Twe serce
Jak lustro odbija
Wszystkie me czyny
Zawsze
Wszêdzie
Zabierz mnie prosto
Ku œwiat³u dobroci
Poka¿ mi œcie¿kê
Prawdy
Mi³oœci
WeŸ mnie za rêkê
I prowadŸ daleko
Przez ¿ycia zakrêty
Odwa¿nie
Mê¿nie
Wspieraj me kroki
Chwiejne i p³oche
Wœród ¿ycia trosk
Cierpliwie
Pewnie
B¹dŸ mi ostoj¹
Prawdy i cnoty
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Ochroñ ramieniem
Dobroci
Honoru
B¹dŸ zawsze tutaj
Blisko mnie wszêdzie
Mocna sw¹ chwa³¹
Niezmiennie
Jasna
Obraz Twój piêkny
W mym sercu
Noszê
Proszê
Módl siê za nami
Amen
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Aneta Zieliñska
PG Radgoszcz
III miejsce

Sen
Zasnê³am...
I od razu w mej myœli pojawi³aœ siê Ty!

***
Widzia³am...
jak pomagasz innym.
Dzielisz siê wszystkim, co masz.
Dawanie czegoœ komuœ
sprawia najwiêksz¹ radoœæ.
Karolino!
Naucz nas bezinteresownej pomocy.
Widzia³am...
jak zachêcasz do wspólnej modlitwy.
Uczysz m³odszych pacierza.
Odmawiana pobo¿nie razem
przyniesie wiêcej ³ask.

Karolino!
Naucz nas kochaæ wszystkich ludzi.
Widzia³am...
jak bardzo pragniesz zjednoczenia.
Abyœmy byli jedno.
Mi³oœæ rodzinnego grona
daje poczucie bezpieczeñstwa.
Karolino!
WeŸ w opiekê nasze rodziny.
Widzia³am…
jak bronisz s³abszych.
Wstawiasz siê za uciœnionymi.
Dobro drugiego cz³owieka
powinno byæ naszym wewnêtrznym pragnieniem.
Karolino!
Naucz nas kochaæ bliŸniego jak siebie samego.

***
Niech sen stanie siê jaw¹
i trwa po wszystkie dni.

Karolino!
Poka¿ nam modlitewn¹ drogê do nieba.
Widzia³am...
jak traktujesz wszystkich równo.
Dla Ciebie ka¿dy jest wa¿ny tak samo.
W ka¿dym powinniœmy widzieæ
brata i siostrê.
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Karolina Baran
PG Otfinów
III miejsce

Karolina Baran
PG Otfinów

Abyœmy byli jedno…
Razem
Aby zawsze by³ rodzinny dom i ojczyzna,
któr¹ siê ma, nie wybiera,
aby Bóg po³¹czy³ w jedn¹ drogê nasze œcie¿ki,
byœ do innych móg³ docieraæ.
Razem przez rzeki egoizmu,
razem przez mosty zerwane do braci,
mi³owaæ trzeba nawet nieprzyjació³,
¿ycia na spory i wojny nie traciæ.
Zapatrzeni nie w siebie, lecz w brata
idŸmy przez ¿ycia koleje,
z Bogiem po³¹czymy swe serca,
niech ca³y œwiat wypiêknieje.
Pod górê, we mgle i w nieznane,
przez radoœæ i przez krzy¿,
gdy obok serce kochane,
³atwiej nam bêdzie iœæ.
Zjednoczeni z sob¹, solidarni z niebem
dzielmy siê sercem jak chlebem.
S³oñca jednoœci nic nam ju¿ nie zaæmi,
bo wszyscy ludzie s¹ braæmi.
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O Karolino, Patronko moja,
kto Ciebie wzywa, nie zginie,
boœ Ty wybrana, B³ogos³awiona,
chlub¹ jest nosiæ Twe imiê.
Ty by³aœ córk¹ tarnowskiej ziemi,
tu gdzie Dunajec i Wis³a,
pamiêæ o Tobie tu zawsze ¿ywa,
jesteœ nam droga i bliska.
By³aœ przyk³adnym dzieckiem w rodzinie,
w rytm modlitw Twe serce bi³o,
by³aœ anio³em na ³ez dolinie,
z Tob¹ siê bliŸnim l¿ej ¿y³o.
W œwiecie wrogoœci, obojêtnoœci,
chlebem siê serca dzieli³aœ,
uczy³aœ zwyk³ej ludzkiej bliskoœci,
przyk³adem ¿ycia s³u¿y³aœ.
Z Bogiem i ludŸmi trwa³aœ w jednoœci,
s³u¿y³aœ innym w potrzebie.
O Gwiazdo Ludu, wzorze czystoœci,
pamiêtaj o nas tam w niebie.
Przez œmieræ mêczeñsk¹ w komunii z Bogiem,
na zawsze z Nim zjednoczona,
zakwit³aœ lili¹ za nieba progiem
Ty, nasza B³ogos³awiona.
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Dziewczêca g³owa Twa, Karolino,
jaœnieje nimbem œwiêtoœci.
Ucz nas ¿yæ z ludŸmi, prowadŸ do Boga,
byœmy z Nim trwali w jednoœci.
Kwiaty nadziei siej w naszych sercach,
niech ich ogrody nie wiêdn¹,
abyœmy byli jedn¹ rodzin¹,
abyœmy byli jedno.

Izabela Hejmo
PG Tarnawa
wyró¿nienie

Ku jednoœci
Sam w tym œwiecie niczego nie zmieniê,
Potêga myœli nie poruszy wielu,
Swym ma³ym sercem nie ogarnê ziemi,
Sam nie uchwycê obranego celu.
Z r¹k mi wypadnie ogrom majestatu,
Przed którym schylê pomarszczone czo³o,
Có¿ jednak znaczê w oczach Stwórcy œwiatów,
Kiedy przede mn¹ widaæ puste ko³o.
Tylko r¹k tysi¹ce w górê uniesionych,
Z³¹czonych modlitw¹, serca jednym drgnieniem,
Tych teraŸniejszych i tych ju¿ minionych,
Mo¿e wyjednaæ dla nas przebaczenie.
Jednoœæ to si³a, potêga zaklêta,
Jednoœæ to wielkie milionów wo³anie,
Jednoœæ to karta spisana, lecz œwiêta,
Jednoœæ niech z nami na wieki zostanie.

– 40 –

– 41 –

Natalia Pochroñ
PG w Zabawie
wyró¿nienie

W komunii z Bogiem
Jak cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez tlenu,
jak roœlina nie mo¿e przetrwaæ bez wody,
tak Karolina nie mog³a istnieæ bez Boga.
Ka¿dy swój czyn, plan, decyzjê,
wi¹za³a z Nim - Panem ¯ycia.
Ka¿da myœl p³ynê³a ku Niemu,
zarówno radoœæ, jak i smutek œwiata.
Chwila bez Boga, by³a chwil¹ stracon¹.
Têsknotê do Pana nios³a ze sw¹ modlitw¹.
¯y³a w doskona³ej komunii z Bogiem.
Ona wype³nia³a Jego misjê na œwiecie,
On przygotowywa³ Jej miejsce w niebiosach.
Nierozerwalna Jednoœæ.
Przyobleczona w mi³oœæ, pokój, szczêœcie.
Komunia trwa nadal
i bêdzie trwaæ wiecznie.
Najwiêksza moc œwiata nie zdo³a ich rozdzieliæ,
gdy¿ nic nie pokona Mi³oœci
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Natalia Pochroñ
Czystoœæ?
– By³a w œredniowieczu,
– To dawno niemodne,
– Mnie nie obchodzi,
– Ju¿ dawno straci³em...
Jak ¿yæ w takim œwiecie?
Gdzie podstawowe prawdy s¹ wyszydzane.
Ka¿dy szuka tylko przyjemnoœci.
Gdzie Bogiem jest zabawa, seks, narkotyki...
Nie chcê jak wszyscy!
Lecz czy mam si³ê, by siê sprzeciwiæ?
Karolino!
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Natalia Pochroñ

Gabriela Pietrzak
PG nr 10 Tarnów Moœcice
wyró¿nienie

List do wspó³czesnego cz³owieka
Wspó³czesny cz³owieku!
W dobie zabawy, przyjemnoœci, uzale¿nieñ
Stañ na chwilê!
W erze poœpiechu, pieni¹dza i pracy
Zwolnij choæ trochê!
W czasach, gdy ludzie zapominaj¹ o obecnoœci Boga
Zastanów siê!
Jakie jest twoje ¿ycie,
a jakie powinno byæ?
Czy pamiêtasz jeszcze o swojej duszy?
Co ma dla ciebie w ¿yciu najwiêksze znaczenie?
OdpowiedŸ musisz znaleŸæ sam...
Tylko nie zwlekaj d³ugo – Królestwo Bo¿e czeka!
Karolina
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Dzisiejsza Dziewczyno…
Potykasz siê o grzechy
B³¹dz¹c myœlami
Tracisz sumienie
Szukaj¹c ¿ywego b³ogos³awieñstwa
W milczeniu ludzkiej g³upoty
Schylasz siê ku œmierci
Zapominaj¹c o sile marzenia
Boisz siê s³ów obojêtnych
Ranisz g³osem ciszê
Spotykasz mnie
Wybierasz bosk¹ œcie¿kê
Nie poddajesz siê zw¹tpieniu
Jesteœ spokojna
¯yj¹c
Przyjmujesz mnie w jednoœci...
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Martyna Kotarba
PG Uszew
wyró¿nienie

Gabriela Pietrzak
PG nr 10 Tarnów Moœcice

Karolino

Jednoœæ drog¹ do œwiêtoœci

Opiekunko czystej wiary
Sêdzio dobra nad z³em
Œwiadku œmierci prawdy
Pos³anko czystych s³ów
Drogo Boskiej chwa³y
Przyjació³ko zagubionego cz³owieka
Stra¿niczko niewinnoœci dziecka
Drogo wiecznej œwiêtoœci
Przyjmij mnie w swoje ramiona...

B³ogos³awiona Karolino,
co z nieba spogl¹dasz,
dlaczego ludzie zapominaj¹ o tym,
czego ich uczy³aœ przez ca³e ¿ycie?
Uczy³aœ, ¿e cz³owiek sam niewiele znaczy.
Naszym celem jest wspólnota.
W sercach chorych i cierpi¹cych
zasia³aœ ziarenko nadziei
na lepsze jutro.
Powiedz, Karolino,
czy to nie dla innych ¿yjemy?
Bez drugiego cz³owieka jesteœmy jak bez wody,
jesteœmy jak ³ódeczka
na wzburzonych, groŸnych falach.
Nie przetrwamy.
Wêdruj¹c œlepo przez ¿ycie
wœród w³asnych spraw i potrzeb
zatrzymajmy siê czasem
i spójrzmy za siebie.
Ktoœ wyci¹ga d³oñ,
podnosi na nas smutne, lecz ufne oczy...
Nie odwracajmy siê.
Nie uciekajmy.
Nie bójmy siê wspó³czucia, przyjaŸni, mi³oœci.
To takie piêkne uczucia.
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B³ogos³awiona Karolino,
przyk³adzie wszelkich cnót,
Odezwij siê do nas, przemów do ludzi.
Tylko Ty potrafisz sw¹ niewidzialn¹ d³oni¹
zmieniæ œwiat i po³¹czyæ nas w jedno.

Weronika Staszak
PG Wojakowa
wyró¿nienie

Rodzina
Modlitwê wznoszê do Boga,
Bo dla mnie rodzina jest droga.
To taty spracowane rêce
I mamy kochane serce,
To uœmiech mojego brata –
Tak zawsze uczy³ nas tata.
Bo moja rodzina to nie piêkny dom i œciany z obrazem,
Ale wszyscy, którzy siê kochaj¹ i zawsze s¹ razem.
I tak jak kiedyœ mówi³ Karol Wojty³a:
„Niech w rodzinie bêdzie si³a”
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Alicja Smo³kowicz
PG Krempna
wyró¿nienie

Agata Musia³
PG Radgoszcz
wyró¿nienie

Modlitwa

Droga do nieba

Œwiêta Karolino, przez Boga wys³ana
I przez wielkie czyny do niebios zabrana,
Modlê siê do Ciebie o pokój dla œwiata,
O radoœæ dla wszystkich,
O mi³oœæ do brata.

Biegnie poln¹ drog¹
Z ró¿añcem w rêku
Pod¹¿a do nieba
Do Boga
Chce ofiarowaæ Mu
M³ode ¿ycie
¯ycie bez grzechu
Wype³nione
Mi³oœci¹
Wiar¹
Modlitw¹
Biegnie uparcie
Bez chwili wytchnienia
S³ysz¹c za sob¹
Oddech oprawcy
Biegnie by ofiarowaæ Bogu
Wianek czystoœci
Ostatni raz
Spogl¹da na rodzinn¹ chatê
Prosz¹c Boga
By wzi¹³ j¹ w opiekê
Dziêkuj¹c
¯e wybra³ w³aœnie j¹
Karolinê.

Proszê Cie o wyrozumienie,
Za grzechy, niepowodzenia,
Za wyrz¹dzone krzywdy,
Za wszystkie przewinienia...
Dziêkujê Ci za ludzi,
Za Ojca Œwiêtego,
Za ca³¹ wierz¹c¹ rodzinê,
I nawróconego...
Pomnó¿ nasz¹ wiarê,
Wstawiaj siê za nami
I prowadŸ Dzieci Bo¿e
Swoimi œcie¿kami.
Proszê Ciê, wys³uchaj
B³agania mojego
I wspomagaj sw¹ wiar¹,
Cz³owieka grzesznego.
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Justyna Starzec
PG Rad³ów
wyró¿nienie

Czy wizerunek poœmiertny chcê ogl¹daæ?
Coraz bli¿ej do Ciebie Panie...
Coraz ch³odniej tu – na ziemi...
Coraz wiêcej ogni pali siê na ziemi...
Kiedyœ i ja zapalê, ta ostatnia...

Poszukiwanie œwiêtych dusz
¯alem osnute serca
Odkrywaj¹ ciernie dusz niespokojnych.
B³¹dz¹ œladami bliskich, którzy ognie im palili.
Ogromne ³zy têsknoty za blisk¹ osob¹ marzn¹ w porannym
ch³odzie.
Czy mi³oœæ do ¿ycia dusze tu trzyma? Czy nienawiœæ
do oprawców?
Nie! To troska o zagubion¹ duszê zbrodniarza, który im ¿ycie
odebra³!
Snuje siê dziewczyna z sercem zranionym...
Ona szuka mogi³y tego, co odebra³ jej siostrê, wzgardzi³ siostrzan¹
mi³oœci¹
A on? ...czemu p³ynie miêdzy nagrobkami?
Wiedzia³ wszak, ¿e z ¿yciem wyrok podpisuje na byt tutejszy...
(Dziecko po omacku matki szuka)
Gdy odchodzi³a z pamiêci, luka mu powsta³a i nie wie co zrobiæ...
Jak wiele bytów tu zosta³o...
A jak ma³o w ludzkiej pamiêci...
¯ycia by³o im ziemskiego ma³o z nami.
A wiêc do Ojca Niebieskiego powrócili.
Jak t³umaczyæ matce, której z³owrogi ¿o³nierz dziecko w ciemnym
lesie skatowa³?
¯e Bóg tak bardzo œwiêtoœæ jej ukocha³, ¿e œwiatu zabraæ j¹
zapragn¹³...
¯e Stwórca jemu czas ju¿ zamkn¹³...
¯e mi³oœci ziemskiej koniec i inne ciep³o teraz dla niego.
Czy chcê dotyku duszy?
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Karolina Bartoñ
PG Olesno
wyró¿nienie

Karolina Bartoñ
PG Olesno

Karolinie
O Niej

Za to, ¿e zapalasz p³omieñ nadziei w naszych sercach

Karolino – Jesteœ jak Anio³

Za to, ¿e bronisz naszej wiary

Czysta jak œnieg

Za to, ¿e wskazujesz zawsze dobr¹ drogê

Daj¹ca przyk³ad.

Za to, ¿e nas umacniasz i pomagasz w trudnych chwilach

Jesteœ gwiazdk¹ w ciemnoœci

Za to, ¿e dajesz prawdziwy przyk³ad tego, jak ¿yæ

•ród³em nadziei

Za to, ¿e prowadzisz nas do nieba...

Pomocn¹ d³oni¹.

Dziêkujê Ci Karolino!

Kochaj¹ca Boga
I wszystkich ludzi.
Po prostu Ty!
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Marta Spólnicka
PG nr 15 Gliwice
wyró¿nienie

Dominika Kordela
PG Rad³ów
wyró¿nienie

A ja ju¿ wiem…
A ju¿ wiem, ¿e anio³y lataj¹ bez skrzyde³.
Szlachetne serce unosi je ku górze.
Prawdziwie szlachetne, którego nie potrzeba zszywaæ niæmi.
Ona jest anio³em.
Sk¹d to wiem?
Niestety, nie unosi siê wieczorami pod moimi oknami.
Rozmawiamy na modlitwie.
Poproszê J¹, aby sta³a za moimi plecami i str¹ca³a z³o z ramienia.
Bêdziemy jak jedno cia³o w dwóch duszach.
Ona dosta³a siê do niebieskich bram, bo wybra³a œmieræ.
Nie da³a zabrudziæ chusty z obliczem Chrystusa.
Zabra³a j¹ ze sob¹ i z³o¿y³a na anielskim o³tarzu.
A ja?
Czy dam siê prowadziæ mojemu anio³owi?
Mo¿e on uœwiadomi mi kiedyœ odpowiedŸ.
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Karolina jednoœci¹ i œwiêtoœci¹
Jednoœæ
Wewnêtrzny pokój zewnêtrzna radoœæ
Jednoœæ
¯ycie w przyjaŸni z bliskimi i z Najbli¿szym
Jednoœæ
Cz³owiek rodzina i Bóg
Siostra dziesiêciorga
Wspieraj¹ca na roztaju dróg
Dziecko Bo¿e
Kochaj¹ce wszystkich i wszystko
Prawdziwy anio³
Bezgranicznie ufaj¹cy Panu
Misjonarka mi³oœci
Pos³ana przez Niebo na Ziemiê
Bohaterka ¿ycia
Odwa¿na w chwilach cierpienia i œmierci
Przyjació³ka ludzi
Zachêcaj¹ca do rozmowy z Bogiem
Opiekunka dziewcz¹t
Dbaj¹ca o nas wszystkie
Niedoœcigniony wzór
Który pragniemy naœladowaæ
Karolina
Daj¹ca przyk³ad ¿ycia w jednoœci i œwiêtoœci
Œwiêtoœæ
Wspólnota mi³osierdzia
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Œwiêtoœæ
¯ycie wœród ludzi i z ludŸmi
Œwiêtoœæ
Komunia i dialog z Bogiem

szko³y ponadgimnazjalne
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Ma³gorzata Musia³
ZSP nr 1 D¹browa Tarnowska
I miejsce

Pragnienie
Zakwitasz
milcz¹c¹ pokor¹
niczym bia³y kwiat
rosn¹cy bez ¿adnych
sprzeciwów
Masz w sobie
mi³oœæ
si³ê
i blask
Karolino!
Dopomó¿ mi staæ siê
Choæ maleñkim p³atkiem Ciebie
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Ma³gorzata Musia³
ZSP nr 1 D¹browa Tarnowska

Ma³gorzata Musia³
ZSP nr 1 D¹browa Tarnowska

Cena Nieba

Jaœniej

/mêczeñstwo b³. Karoliny/

Gasn¹cy p³omieñ
Ch³ód s³oñca
Ciemnoœæ dnia
Bojê siê utraty barw

Mi³oœæ
Pokora
Biel
s³owa szeptane w cierpieniu
£zy
Mêka
Œmieræ
by zdeptaæ szpetny grzech

***
Bezradna
Biegnê pod Krzy¿
Bo przy Tobie
JAŒNIEJ

Ostre zakrêty
i g³êbokie do³y
droga do zjednoczenia serc
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Klaudia Sienkiewicz
ZS nr 2 Wadowice
II miejsce

Byæ m³odym cz³owiekiem
Mam oczy drogocenne jak diamenty,
Dopóki nie strac¹ blasku przygaszone przeciêtnoœci¹
OCZY S¥ OKNAMI DUSZY
Mam usta do œpiewania i beztroskiego gwizdania, kiedy pada deszcz,
Dopóki brudne przekleñstwa nie zamkn¹ ich smutkiem

ZATRZYMAJ SIÊ W S£OÑCU I POZWÓL, ABY ZEGAR
BIEG£
Mam ludzi, aby ich kochaæ,
Dopóki nie ulegnê obojêtnoœci tych, którzy zamienili siê w roboty
JEŒLI MASZ MI£OŒÆ, MO¯ESZ SIÊ OBEJŒÆ BEZ WIELU
RZECZY
Mam serce i rozum, aby w³aœciwie wybieraæ,
Dopóki nie ulegnê fa³szywym wyobra¿eniom, zak³amaniu
i ma³ostkowoœci
SERCE ROZJAŒNIA TWÓJ UMYS£ LUB GO ZACIEMNIA,
TO ONO WYBIERA TO, O CO WALCZYSZ

S£OWA POWINNY NIEŒÆ ŒWIAT£O
Mam nogi, mogê wyjœæ naprzeciw bliŸniemu,
Dopóki nie uwiêzi mnie ciasny egoizm
TROSKA O KOGOŒ, TO OWOC AUTENTYCZNEJ
MI£OŒCI
Mam zdrowie, które jest bezcennym skarbem,
Dopóki nijakie u¿ywki nie rozszarpi¹ go na strzêpy
ODWAGA REZYGNACJI I UMIARU
Mam s³oñce na niebie i dach nad g³ow¹,
Dopóki nie ulegnê przelotnej modzie i z³ym propozycjom
S£OÑCE CZYNI CUDA, A NIEBO MUSI ZACZYNAÆ SIÊ
NA ZIEMI
Mam nakryty stó³, przy którym spotykam siê z najbli¿szymi,
Dopóki idê œcie¿k¹ prawdy, a piêkno ¿ycia odnajdujê w chwilach,
kiedy przestaje siê liczyæ
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Klaudia Sienkiewicz
ZS nr 2 Wadowice
II miejsce

Joanna Ma³ek
Bursa Miêdzyszkolna
Tarnów
III miejsce

Œwiat³o mi³oœci
W³aœciw¹ miar¹ serca jest mi³oœæ
Bêdziesz martwy, gdy pozwolisz jej umrzeæ
Nie szukaj szczêœcia tam, gdzie nie mo¿na go znaleŸæ:
W sprawach bez sensu
W przedmiotach, które ciê ba³amuc¹, a nie umacniaj¹
Mi³oœæ prawdziwa...
Nie ta krzycz¹ca z ekranu, nie ta ze zdjêæ w gazetach,
Nie ta ³atwa i zaborcza promowana przez media,
Ale...
Wyra¿aj¹ca siê oddaniem,
G³êbok¹ radoœci¹ z tego, ¿e:
mo¿na istnieæ dla drugiego cz³owieka i okazywaæ mu serce,
w zdolnoœci empatii, ¿yczliwoœci i serdecznoœci,
w gotowoœci przebaczania i rezygnacji z przemocy,
zwi¹zana z odpowiedzialnoœci¹ za drug¹ osobê

Rodzina jako wspólnota
To si³a niezmierzona
To czêsto mi³oœæ niedoceniona
I bywa ¿e zraniona
Kr¹¿y dooko³a nas tyle z³a
Któ¿ naprawiæ œwiat zechce?
Czy w ogóle siê da...?
Karolino…
Daj nam znak
I wska¿ ¿ycia szlak
Poka¿ nam drogi swe
Bo ja do nieba d¹¿yæ chcê...

MI£OŒÆ – napisana du¿ymi literami jest ciep³a i jasna,
Nie razi swoim œwiat³em, ale...
UWAGA: jest niew¹tpliwie zaraŸliwa.
Ka¿dego dnia na nowo, trzeba próbowaæ ¿yæ w s³oñcu,
W ka¿dym dniu odnaleŸæ piêkno
Zachwyciæ siê œwiat³em,
Ka¿dym gestem mi³oœci
I okazywaæ j¹ tym,
Którzy nie znaleŸli miejsca w s³oñcu
W³aœnie takim i podobnym ludziom
Rozjaœniaæ ka¿dy dzieñ jej œwiat³em.
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Szymon Florek
I LO Chrzanów
wyró¿nienie

Klaudia Duran
I LO w Tarnowie
wyró¿nienie

Odkupienie

Chaos w Harmonii

Ofiarujê Ci Panie
wszystko co ¿ywe i martwe
wszystko co ulotne ciche
i niezauwa¿one

COŒ bez CZEGOŒ zawsze bêdzie NICZYM.
Wiêc abyœmy byli jedno...
w b³ahostkach i troskach,
w radoœciach i z³oœliwoœciach,
w fascynacji i idosynkracji,
w mi³oœci i ¿yczliwoœci.
Jak kochankowie rozpaleni ¿arem mi³oœci,
ton¹cy w namiêtnoœci i po¿¹dliwoœci…
– czy to tylko egzaltacja?
Jak z³oœnicy przepe³nieni wstrêtem do wszystkiego, co ich otacza,
zgorzkniali do szpiku koœci.
Sk¹d to?
Przecie¿ nie ma ludzi z³ych... s¹ tylko nieszczêœliwi.
...

moje myœli
moje s³owa
i niech to bêdzie
zap³at¹ za me grzechy
moje uczucia i gesty
moje smutki i radoœci
niech to bêdzie
mego odkupienia cena.

B¹dŸmy jedno,
bo najgorsz¹ samotnoœci¹ nie jest ta, która nas otacza, ale ta pustka
w nas samych,
brak akceptacji, zrozumienia, mi³oœci...

W myœlach i gestach
proszê J¹ o wstawiennictwo
u Boga
co dzieñ modlê siê
bym móg³ postêpowaæ
jak Ona.
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Katarzyna Cygan
III LO w Tarnowie

Katarzyna Cygan
III LO w Tarnowie
wyró¿nienie

Grusza
A S³owo

Grusza nie dzieli,
Uczy zrozumienia, nie szuka ró¿nic,
Uczy akceptacji,
Potêpia grzechy, grzesznikom wstaæ pomaga,
Wskazuje wy¿szoœæ tylko Bo¿ych racji.

By œwiat uwierzy³,
Wiêc stañmy jedno
I rêka w rêkê,
I ramiê w ramiê.
Razem uczcijmy Prawdê, co jedn¹
Bóg Jeden Ziemiê wzi¹³ w prawe w³adanie,
Dla ka¿dej owcy, by siê osta³a,
Aby wróci³a, gdzie Sêdzia Prawdziwy,
Wyznajmy Prawdê
Jedn¹, przedwieczn¹,
¯yjmy uczciwie,
Œwiêcie, prawdziwie.
O sta³oœæ w jednoœci t¹ co z urodzenia,
Choæ ma³a by³a w ludzkich oczach œwiata,
Proœmy, bo pe³na prawdy Bo¿ej uwielbienia,
Bo potrafi³a z ludŸmi siê pobrataæ.
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Wspólnota gruszy;
Jednoœæ, zrozumienie,
Cicha pokornoœæ i siebie oddanie
Uczy pokonaæ te wspó³czesne ciernie:
Szydercze g³osy i cnót wyœmiewanie,
Rozpowszechnianie z³oœliwych opinii,
¯e wiara prze¿ytkiem,
Wiara zacofaniem,
¯e Bóg jest wytworem tylko g³upców myœli,
G³upot¹ Bogu ¿ycia jest oddanie...
Uczy obrony prawd wielkich niezmiennych,
Uczy zaufania, uczy i wolnoœci
I ¿e przegrany to nie jest mêczennik,
Lecz ten, co nie zna szczerej uczciwoœci.
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Weronika Bodzioch
ZSL i T Wojnicz
wyró¿nienie

Monika Dymon
Bursa Miêdzyszkolna
w Tarnowie
wyró¿nienie

Przez okna nieba
Wrodzona perfekcja
Bóg da³ nam Jezusa
byœmy uwierzyli
Bóg da³ nam Ciebie Karolino
byœmy Ciê naœladowali
Bóg tworzy idea³y...
Ka¿dy jest idea³em.
Mo¿e nim byæ
Zgodnie z sob¹ i z innymi
Wed³ug prawa
– Bo¿ego
– œwiata
– natury
Zgodnie z sercem
dla rozumu

Rozpoznaæ myœli
Co Ty myœlisz Karolino, kiedy patrzysz na ten œwiat?
Gdy przez okna nieba widzisz, jak przez brata ginie brat.
Za czym têsknisz, kiedy siadasz gdzieœ nad rzek¹ w Boskim raju?
Jak wspominasz ziemskie ¿ycie – Ty – o córko tego kraju?
Popatrz, m³odzie¿ zagubiona poœród ¿ycia krêtych dróg –
Nie pamiêta, zapomina, ¿e najprostsz¹ jest sam Bóg.
Daj m³odzie¿y raz zobaczyæ, tu na ziemi Boski znak,
Kiedy nie wie, co ma czyniæ i gdy wszystko jest nie tak.
Naucz patrzeæ okiem duszy, które widzi pokrzywdzonych,
¯eby œwiat rozpozna³ wielu, Duchem Boga namaszczonych.
Ucz mi³oœci, której œwiat pamiêtaæ nie chce, nie rozumie –
Wiedz¹c, ¿e zawalczyæ trzeba ca³ym sercem, nie rozumem.
Ka¿dy dzieñ to coœ nowego – nowe plany, jakieœ zmiany,
Ale tylko w Bo¿ej £asce sens jest ¿ycia zachowany.
I tak zastanawiam siê, poœród mijaj¹cych lat,
Co Ty myœlisz Karolino, kiedy patrzysz na ten œwiat?
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Sylwia Rogala
III LO Tarnów
wyró¿nienie

Communio
Myœl potrafi wzlecieæ na wy¿yny.
Myœl nie wie, co to granica...
Wtedy tylko bêdziesz szczêœliwy,
Gdy myœl pod¹¿y do Niebieskiego Dziedzica.
***
Splecione d³onie to symbol zjednoczenia
Karolina, dokonuj¹c swego poœwiêcenia
Wybra³a szczêœcie i wieczne istnienie,
W Komunii ze Stwórc¹ znalaz³a Zbawienie.
Piêkna lilia, kwiat polskiej ziemi,
Wzrasta teraz u Boga w nadziei,
¯e i my wspólnie, wiar¹ zjednoczeni
Zbawion¹ Rodzin¹ w Niebie bêdziemy...
...¿e spleciemy d³onie,
...¿e otworzymy serca:
Tak, abyœmy jedno byli z Bogiem,
Tak, jak b³ogos³awiona nam przyk³adem radzi:

doroœli

Cz³owiek niech nie bêdzie wilkiem bliŸniemu
O rodzinê troszczmy siê od wieku m³odego
Modlitwa, niech nasze wype³nia ¿ycie
Mi³oœæ wypêdza egoizm, praca uœwiêca bycie
Umiar, porz¹dek, harmonia od grzechu chroni¹
Niech S³owa Pana przed szatanem broni¹
I proœmy Stwórcê, aby ostatnie serca bicie
Obróci³o siê w splecione d³onie – wieczne ¿ycie.
COMMUNIO
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Maria Glica
I miejsce

Abyœmy byli jedno
nasze „ja” zamieniaæ na „ty”
dawaæ siebie nie sobie
brzemiona z innymi nosiæ
przebaczaæ urazy
wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t siedem razy
kochaæ za nic i pomimo
cz³owiekiem oœmiu b³ogos³awieñstw byæ
ogniwem w ³añcuchu œwiêtoœci
na dróg rozstajach busol¹ mi³oœci
Po³ó¿ Panie swój ³uk na ob³okach
pieczêtuj niebiosa wielobarwn¹ têcz¹
znakiem Bo¿ego przymierza
z cz³owiekiem
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Maria Glica
I miejsce

Suplikacje AD 2011
Œwiêty Bo¿e,
wzejdŸ s³oñcem swej œwiêtoœci nad nasz¹ BIA£O-CZERWON¥,
naucz pojmowaæ sercem s³owo OJCZYZNA
i oczami prawdy patrzeæ na jej rzeczywistoœæ,
uszlachetniaj nasze myœli, s³owa, czyny,
ucisz zmêczone gadulstwem wargi
i przemów, Ty Bo¿e, przemów do naszych zgrzebnych sumieñ.

nie zm¹cili requiem po³amanych serc, skrzyde³ i brzóz
pod smoleñskim niebem.
Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie,
Uchroñ nas od nienawiœci, a poleg³ym daj wieczne
odpoczywanie.

Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie,
ojczyznê i godnoœæ Polaka zachowaj w naszych sercach, Panie.
Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny,
wesprzyj ramionami Twego krzy¿a nasze s³aboœci,
jêzyk nienawiœci polskiej wie¿y Babel
przemieniaj na mowê serc i rozumu,
buduj z nami nad rzekami fa³szu i zapalczywoœci mosty porozumieñ,
ustawiaj na polskich drogach drogowskazy do braci – Polaków,
a wzburzonym gniewem sercom rzucaj ko³a ratunkowe nadziei.
Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie,
ucz nas przebaczaæ, daj nam pojednanie.
Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny, Œwiêty Nieœmiertelny,
zabliŸniaj nasze serca zranione,
ukoj krzywdê i ¿al, co cisz¹ œmierteln¹ wo³a,
pomó¿ zachowaæ pamiêæ braterstwa o tych,
którzy z bia³o-czerwon¹ szachownic¹ w duszy
stanêli w ordynku jednoœci przed Twoim Mi³osierdziem.
Spraw, Panie, byœmy zgie³kiem naszych pó³prawd, krêtactw
i domys³ów
– 78 –

– 79 –

Maria Glica
I miejsce

Maria Glica

Do œwiêtego Antoniego
Jedna ich droga zbawienia
Giovanni z W³och
Maria z Polski
Peter z Australii
Fatima z Egiptu
jednakowo wo³aj¹ do nieba „Ojcze nasz”
dla ka¿dego Bóg siê narodzi³
i za ka¿dego na krzy¿u umiera³
dziel¹ ten sam Chleb ¯ycia
i pij¹ Kielich Zbawienia
s³oñce nad nimi wschodzi jednako
i deszcz jednako nañ pada
rzeki ich ¿ycia
wpadaj¹ do Oceanu Bo¿ej Mi³oœci
jedna ich droga zbawienia
i ten sam cel ziemskiej wêdrówki
Czemu nie iœæ razem?
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Œwiêty Antoni,
zgubi³em klucze,
klucze do mego sumienia,
zagubionemu samemu w sobie
pomó¿ z³o w dobro przemieniaæ,
bym myœl¹, mow¹, sercem – najproœciej
zdawa³ egzamin z mi³oœci.
Œwiêty Antoni,
zgubi³em klucze,
klucze do serca cz³owieka.
Chcê z nim podzieliæ ból na po³owy,
mój bliŸni wci¹¿ na mnie czeka.
Pomó¿ mi w œwiecie obojêtnoœci,
³amaæ siê chlebem mi³oœci.
Œwiêty Antoni,
zgubi³em klucze,
us³ysz g³os mego wo³ania,
pomó¿ odnaleŸæ, œwiêty Patronie,
klucze do serc pojednania.
Odemknê nimi serce nieczu³e
na sprawy ludzi i œwiata.
– Dobrze, ¿e jesteœ! – powiem bliŸniemu,
Widz¹c w nim Boga i brata.
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Maria Glica
I miejsce

Mój Anio³ Stró¿
Gdy w œlepych zau³kach œwiata
urz¹dzonego przez krêtaczy,
nie umiem z bliŸnim siê zbrataæ
i nie wiem, co mi³oœæ znaczy,
gdy w mêtnych wydarzeñ t³umie,
œwiat coraz bardziej ponury,
zjawia siê mój Stró¿ Anio³ –
Dobry Duch szaropióry.
Przez w¹skie dziurawe k³adki,
przez ciemne wiedzie doliny,
a Anio³ ten, wierzcie mi, proszê,
ma uœmiech i twarz Karoliny.
Ciep³em mnie skrzyde³ os³ania,
ucisza niepokój, gniew studzi,
na rzekach z³a ze mn¹ buduje
mosty do Boga i ludzi.
Kiedy ktoœ odszed³ na zawsze,
gdy boli serce zranione,
gdy w morzu ³ez, beznadziei
i samotnoœci tonê,
przybywa na ratunek
Angelus – pos³aniec czu³y
i pielgrzymuje ze mn¹
towarzyszysz srebrnopióry.
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Mg³ê smutku kwiecist¹ chuœcin¹
rozprasza przyjaciel jedyny,
a Anio³, ten, wierzcie mi, proszê,
ma uœmiech i twarz Karoliny.
Rosê pociechy s¹czy,
nadziejê w sercu budzi,
uczy mnie ¿yæ po ludzku,
prowadzi do Boga i ludzi.
A kiedy nad mymi dniami
s³oneczny czas nastaje,
gdy zwyk³a szara codziennoœæ
na ziemi staje siê rajem,
wówczas pojawia siê znowu
jak skrawek wa³rudzkiej ³¹ki
Anio³ w zielonej sukience
w polne maki i dzwonki.
Œpiewamy radosne hosanna
w szczêœliwe ¿ycia godziny,
a Anio³ ten, wierzcie mi, proszê,
ma uœmiech i twarz Karoliny.
Pod niebem ziemskiego ¿ycia
cieszy siê ze mn¹ i trudzi,
têczê przymierza maluje
do Boga i do ludzi.
W tej cudnej angelofanii
tkwi naszej wiary sedno:
abyœmy byli ludŸmi,
abyœmy byli jedno.
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Andrzej Pilch
I miejsce

Religijny singiel
W firmowym garniturze
w butach od Versace
udeptujê glinê
– Ja, religijny singiel –
Formujê indywidualne pogl¹dy
jak biblijne ceg³y i budujê z nich
moj¹ wie¿ê Babel
Praca posuwa siê doskonale
Ze szczytu ju¿ prawie nie widaæ ascetycznego proboszcza Vianneya
odpêdzaj¹cego od ludzi zgrajê z³ych duchów,
znik³y we mgle mohorowe berety staruszek pieszcz¹cych palcami
okr¹g³e paciorki ró¿añców jak magiczne kule
kryj¹ce tajemnice wszechœwiata
Ksi¹dz dŸwigaj¹cy na plecach dwie tablice z synajskiego granitu,
podobny do zagubionego ¿uczka,
szuka drogi w labiryncie nowoczesnych wie¿owców
Gdzieœ w koœciele zamienionym na kawiarniê kulturalni ludzie
podnosz¹ do ust dymi¹ce fili¿anki,
gdzieœ indziej dzieci wdrapuj¹ siê na kolana brodatemu mê¿czyŸnie
z krzy¿ykiem na szyi
Wolny od niepokoj¹cego dŸwiêku dzwonów, smogu dymi¹cych
kadzide³
i oddechów tak zwanych bliŸnich
wypatrujê doskonale czystego Boga

M³oda dziewczyna z warkoczem rozdaje wchodz¹cym po jej
szczeblach,
ociekaj¹cych ¿yciodajn¹ ¿ywic¹, bukieciki leœnych niezapominajek,
kolorow¹ chustk¹ ociera nosy i ³zy z oczu zap³akanych maluchów,
poprawia okulary niedowidz¹cym - pewnie po to, by nie deptali
sobie po piêtach –
Jak we œnie Jakubowym zeszli do niej biali anio³owie – mówili:
„nasza Karolinko”,
g³adzili jej w³osy, a potem wziêli za rêce i tañczyli na kwiecistej
³¹ce
dziwi¹c siê trochê rubinowej poœwiacie ksiê¿yca
Promyki gwiazd, zawsze tajemniczych i powa¿nych, bawi³y siê tak¿e
licz¹c piegi na nosie, ³askocz¹c j¹ za uchem
Poczu³em siê trochê samotny
Gdy ob³ok melancholijnego smutku rozmy³ ostroœæ widzenia
postanowi³em zejœæ ni¿ej,
mo¿e nawet na sam dó³
Muszê popatrzeæ w jej oczy
Kim ona jest?
Ulotn¹ zjaw¹ poetyckiej wyobraŸni,
czy mo¿e
archimedesowym punktem oparcia
potrzebnym Bogu, by poruszyæ wszechœwiat
Zaryzykujê ¿yciowe „trzêsienia ziemi”, widok ceglanego rumowiska,
byle Ona, jak Jezus na Nikodema,
rzeczywiœcie czeka³a tam na mnie
wieczorow¹ por¹

Niepokoi mnie tylko pewien szczegó³ –
ktoœ oœmieli³ siê oprzeæ o próg nieba sêkat¹, sosnow¹ drabinê
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Teresa Tracz
II miejsce

Kroki
Dzieñ witany z Maryj¹ – W Imiê Ojca i Syna...
wype³niony po brzegi
czystym Ducha tchnieniem
pracowity, pokorny, prosty i ubogi
zjednoczony nadziej¹, mi³oœci¹ i wiar¹
która dzieli siê S³owem
i czêstuje chlebem.

Na œcie¿kach ¿ycia niezliczone kroki
szelest traw i k³osów g³askaj¹cych ciszê
pszeniczne plany, k¹kole wyroki
na wietrze uczuæ s³owa mocno zdarte
k³ótliwe grzmoty, têczowe powroty...
I przydro¿ne Ramiona dzieñ i noc otwarte
na wszystkie serca zaplatane w ¿ycie.

Wszystko by³o zwyczajne, jasne i chêdogie
ranek innym podobny, chocia¿ mrozi³ ch³odem
groza przysz³a znienacka, popl¹ta³a mowê
i pogna³a przez pola na ostatni¹ drogê.
Na leœnych œcie¿kach zatrwo¿one kroki
jêk traw i liœci zrywaj¹cych ciszê
dziewicze plany, wojenne wyroki
przez wichry zdarzeñ ludzkie serca zdarte
zastyg³e œlady, poranione nogi...
I Najœwiêtsze Ramiona szeroko otwarte
by do chwa³y nieba przyj¹æ Twoje ¿ycie.
W korowodzie myœli odnalaz³am s³owa
czêsto wyœmiewane – czystoœæ, œwiêtoœæ, praca –
jak klucze do skarbca
który nie rdzewieje.
Dziœ Twoja cierniowa i ostatnia droga
³¹czy ludzi z sob¹
i wraca nadziejê.
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Barbara Wójcik
II miejsce

Barbara Wójcik

Do œwiêtoœci
Rodzina

Zbieram odrobiny œwiêtoœci
od lat
budujê gmach
z pieluszek, talerzy i rozbitych kolan
sk³adam budowlê
z ³ez i uœmiechów
uczê siê cierpliwie
choæ prace postêpuj¹ wolno

Od zawsze
oni i ja
w ciemnoœciach nocy
i blasku poranka.
We wszystkim
oni i ja
wiêc my
przez niepokoje i radoœci
razem.
Na zawsze...

***
a jednak
mój gmach roœnie
pod czujnym okiem
zwyczajnych œwiêtych.
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Agnieszka Serement
II miejsce

Agnieszka Serement

Karolinko!
Abyœmy byli jedno
Byæ jedno...
To znaczy:
iœæ w tym samym kierunku,
choæ ró¿nymi drogami.
Byæ jedno...
To znaczy:
mieæ oczy otwarte na
potrzeby brata.
Byæ jedno...
To nie szemraæ Bogu,
¿e jestem ten najbardziej skrzywdzony,
bo inni maj¹ tak samo;
choæ trochê inaczej
i tylko dlatego,
¿eby œwiat nie by³ nudny.
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A Ty przychodzisz,
uœmiechasz siê cicho
i siadasz z brzegu,
¿eby jeszcze s³oñce
ogrza³o Twoje
przyprószone w³osy,
musnê³o wargi,
dotknê³o w policzek,
O Karolino!
Ju¿ dziœ nie policzê
tych kropel rosy,
które na me skronie
wyla³ czas ¿ycia,
mi³oœci i znoju.
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Agnieszka Serement

Edyta Ma³acha
II miejsce

Krótki krzyk
Krótki krzyk, srebrny cios, ptak sp³oszony...
Nawet ³zy nie zd¹¿y³y pociec, có¿...
Kilka krwi kropel spad³o na zmro¿ony
trakt, o odwrocie nawet myœleæ nie czas ju¿.
Wpad³o serce m³ode w ziemiê, wyrós³ las.
Jedno – Twej m³odoœci – brzemiê zabra³ Bóg.
Wype³ni³aœ jak najlepiej dany czas.
On innego by Ci nie da³, choæby móg³.

Byœmy byli jedno
Abyœmy byli jedno,
gdy deszcz,
gdy s³oñce,
gdy wiatr ¿ycia deszczem smaga twarz,
gdy serce szronem goryczy mrozi,
gdy wodospady ³ez oczy zalewaj¹.
Byœmy byli jedno, gdy zdaje siê, ¿e...
Bóg o nas zapomnia³...
Choæ to ty ...ja ...zapominamy o nim,
gdy goryczy zas³ona na twarz opada.
B¹dŸmy jedno mamo, tato, bracie, siostro,
¿ono, mê¿u...
B¹dŸmy jedno w smutku i weselu,
nie zamykaj¹c drzwi duszy za sob¹.
Z³otow³osa dziewczynko,
Aniele mój jasnooki,
B³ogos³awiona Karolino!
Ty da³aœ mi nadziejê!
Wiarê!
Odwagê!
B³ogos³awiony aniele!
Jesteœ tu¿ obok mnie
I sprawiasz, ¿e ciernie cierpienia
w lilie siê zmieniaj¹
i znów mogê usi¹œæ pod grusz¹!
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Renata Bieliñska
III miejsce

Renata Bieliñska

Przed obrazem b³ogos³awionej Karoliny
B³ogos³awiona Karolino
We mgle ogniska rozpalaj
– w ka¿dym domu.
Iskierki mi³oœci
niech ogrzej¹ wszystkie serca.
Odwagê ludziom daj.
I radoœæ serdeczn¹.
Ko³derk¹ nadziei
otul ka¿de dziecko.
I ojca mu daj, i matkê troskliw¹
mu wymódl.
Aby Boga go nauczyli.
Niech czerpi¹ sw¹ si³ê z modlitwy
przy porannej kawie.
A w dzieñ dobra niech szukaj¹
i wartoœci.
B³ogos³aw ich s³owa, gesty i spojrzenia
– te ma³e puzzle rodzinnego œwiata.
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Pog³aszcz moje serce wierzchem swojej d³oni.
Posyp moje rzêsy szczodroœci¹.
A odwieszê swe lêki niebawem.
Zaœpiewam Ci pêdzlem…
Razem wy³¹czymy neony zdarzeñ
Poczekamy na Boga.
Gdy skoñczy p³akaæ nad œwiatem,
Domalujê resztê obrazów.

– 95 –

Renata Bieliñska
III miejsce

Szukam œladów

Monika Hyla
III miejsce

S³awa

Jestem dzieckiem Boga,
który ka¿dego dnia rano
pêdzlem czu³oœci
maluje œwiat od nowa...
szerok¹ palet¹ pachn¹cych kolorów.
A potem...
B³ogos³awi ka¿de stworzenie
I ziemiê...
I niebo...
I s³oñce...
Bo kocha...
Na jego d³oni
œwiat wiruje w tañcu
Wymarzony...
Wyœniony...
Wyprany z pomys³ów cz³owieka
Œwiat tañczy...
Wiruje...
A ja – malutki koneser
szukam œladów stworzenia...
W szumie potoków,
w widokach gór,
w zalotach owadów...
B³ogos³aw mi, Panie.
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Czy dziœ by³abyœ s³awna...
Mo¿e zaprosiliby Ciê do TV?
Tañczy³abyœ jako Gwiazda Ludu w „Tañcu z gwiazdami”
W „Rozmowach w toku” toczy³abyœ rozmowê o czystoœci
Mo¿e nawet zaproponowaliby Ci reklamê proszku do prania
Ale Ty odrzuci³abyœ kusz¹c¹ ofertê
Bo wybielacz dusz jest w kratkê (konfesjona³)
W „Milionerach” poprosi³abyœ o telefon do przyjaciela
I nie mogliby po³¹czyæ Ciê z niebem
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Monika Hyla

Monika Hyla
III miejsce

Ucieczka
Œwiêta od kwiatów

Leœn¹ cisz¹ przerywa
Dziwny niepokój, serc dr¿enie
Zaj¹c nastawia s³uchy,
Pêdz¹ sp³oszone jelenie.

Z ró¿añcem z ró¿
Z palm¹ w d³oni
Lili¹ u boku
Z aureol¹ z k³osów zbó¿
Szafranem we w³osach
Zachwycona sianem,
Na którym
Na œwiat przyszed³ Zbawiciel
I lnem, co przêd³a Matka Bo¿a
I lili¹ œw. Józefa
Córka Ludu
Œwiêta od kwiatów

Drzew smutnych jêk,
Bezlitosne echo niesie
Perkusjê dudni¹cych piêt
W Wa³ – Rudy lesie.
Nag³y ga³êzi trzask,
Œwist ptasi czy Moskala?
Szabli wzniesionej blask,
Na ziemiê cia³o powala.
Mogi³ka, garstka ziemi –
Lecz nikt nie zapomina.
Kto le¿y pod krzy¿em z brzozy:
Œwiêta, Dziewczyna, Karolina.
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Monika Hyla
III miejsce

Agnieszka Sienkiewicz
wyró¿nienie

Bezsilnoœæ i wiara

On, Ona i …

I co Ci z tego, ¿e s¹ anio³owie?
Czy w ucieczce nie by³o ich przy Tobie,
I nie mia³ kto Ciebie skrzyde³ podmuchem
Podnieœæ na duchu nadziei okruchem?

On, Ona i ... Mi³oœæ, której na chrzcie nadaj¹ imiê
Kilka ziarenek w klepsydrze czasu mocno do siebie przytulonych
T¹ co od œmierci silniejsza
Trwaj¹ przy sobie wierni przysiêdze: „na dobre i z³e, w zdrowiu
i chorobie
oraz, ¿e Ciê nie opuszczê a¿ do œmierci...”
S¹ ze sob¹ pomimo wichrom przemocy,
Deszczom z³a i nienawiœci, które atakuj¹ œwiat
Mocni swoj¹ mi³oœci¹, wierni wartoœciom chrzeœcijañskim
Umiej¹ dostrzec w niewa¿nym to, co wa¿ne
W niepotrzebnym to, co potrzebne
Ka¿dy dzieñ ubieraj¹ w kwiaty wspólnych modlitw
Wspólnych rozmów, pomarañczow¹ odpowiedzialnoœæ
Patrz¹ na siebie oczami b³êkitnej troski
W ich splecionych d³oniach kanarek œpiewa
Jak skrzyd³a otwieraj¹ ramiona
Uda ich gor¹ce od ko³ysania maleñkiej mi³oœci
On ³zê smutku zdejmuje jej z ró¿owego policzka,
by j¹ schowaæ w skarbcu wspomnieñ
Ona g³owê na ranieniu jego wspiera,
gdy rani stopy o ciernie ¿ycia.
Przytuleni mi³oœci¹, która nigdy nie odchodzi.
On, Ona i Ono – Dom – Rodzina – Wspólnota.

Mo¿e lepsza ni¿ nadziei z³uda
Gorycz pewnoœci, ¿e na ziemi cuda
Nie istniej¹ i cz³owiek niczyj¹
Istot¹, sam sobie sterem?
Wci¹¿ myœlê o Tobie, Karolino,
I obraz Twój mam pod powiek¹:
Mog³aœ siê ukryæ, lecz walczy³aœ,
Niez³omn¹ wiar¹ grzech zwyciê¿y³aœ.
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Józefa Kardyœ
wyró¿nienie

Pami¹tki szepc¹
Tu ka¿da pami¹tka szepcze wci¹¿ to samo
Ka¿da lilia w ogrodzie czystoœæ przypomina
I te pola i ³¹ki kryj¹ce wspomnienia
Napominaj¹ najcichszym szumem traw szelestem
¯e modlitwa wa¿niejsza od wszystkich spraw pilnych
¯e trzeba w kieszeniach duszy upchaæ œwiadectwa mi³oœci
¯e trzeba braæ zapas oliwy do dzia³añ roztropnych
Gdy¿ nie domyœlamy siê pory przyjœcia Oblubieñca

Sol¹ ziemi co smaku nie traci i nie wietrzeje
Jednoczysz wszystkich którzy prawdy strzeg¹
Tu powódŸ tam bieda niemoc kalectwo choroba
Trwa troska o innych zas³uchanego serca Karoliny
Tylko J¹ trzeba poprosiæ
Tylko poprosiæ...
Tu ka¿da pami¹tka po B³ogos³awionej szepcze to samo

Owoce bronionych wartoœci wyrastaj¹ na ga³êziach krzy¿a
Mi³oœæ Wszechmog¹ca najpierw krzy¿ podaje
Zwraca godnoœæ po œmierci by otworzyæ oczy
Jak wielkie ma znaczenie prostota cz³owieka
Choæ Niebem pachn¹ ró¿e uwik³ane w cierniach
Lecz ¿eby serce mog³o je przytuliæ
Musi pokonaæ rany i wszystkie cierpienia
Widzieæ braci b³¹dz¹cych w pochodzie przez wieki
Martwisz siê kto w ¿arnach przemiele ziarno na kromki ubogim
Podzieli siê mi³oœci¹ niczym pajd¹ chleba
Niczym dzbanem wody uœmiechem na twarzy
Jak Dobr¹ Nowin¹ kropl¹ prawdy która dr¹¿y ska³ê
Jesteœ w kobiercach zawilców budz¹cych kamienie
D³oñmi jarzêbin œciskaj¹cych ró¿añców korale
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Józefa Kardyœ

Józefa Kardyœ
wyró¿nienie

Zwyczajna
Wrastaæ w krzy¿
Ca³ym swym jestestwem
Wrastaæ w Krzy¿ Chrystusowy
Zakorzeniæ siê w Nim na dobre
Wci¹¿ pi¹æ siê po Nim w górê
Prowadziæ ¿ycie szczodre
Podpieraæ siê braæmi w wierze
I nie odpychaj¹c nikogo
Wzrastaæ ku Krzy¿a blaskom
Dzieliæ siê deszczem s³oñcem
Wiatrem powietrzem ³ask¹
Jak B³ogos³awiona Karolina
Dorosn¹æ do ramion Krzy¿a
Wydaæ owoców dorodne grona
Œwiat bogaty stanie siê niczym
Duch wielki strach pokona
Z wysokoœci Krzy¿a wszystko ma³e
Chytroœæ zarozumia³oœæ zawiœæ
Po œwiecie z wiatrem goni
A ludzie obok du¿o lepsi
Ni¿ nasze myœli o nich
On chcia³ „Byœmy byli jedno”
Da³ nam jednego Ducha i wiarê
Z jednego •ród³a nas karmi poi
Niech ¿adna zwiêdniêta ga³¹zka
Nasyciæ siê Nim nie boi
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Zwyczajna jak codziennoœæ
Karmi³a uœmiechem wszystkich
Nios³a darowane Jej krzy¿e
Bez zdziwienia ¿e ciê¿kie ¿e nie w porê
Owocowa³a ka¿d¹ minut¹ istnienia
W ubogim œwiecie strzech i chudych piasków
Nosi³a cudze brzemiona zapominaj¹c o sobie
Zatroskana sprawami innych ludzi
Zapatrzona sercem zas³uchana sercem
Wzmocniona £ask¹ dzieli³a Bo¿¹ Mi³oœæ
By wszystkich jednoczyæ w Bogu
Darowa³a siebie jak chleb g³odnym S³owa
¯ycie da³a za wartoœci tak pewne jak wiara
Zwyczajna pokora B³ogos³awionej Karoliny jak rzucone ziarno
Wzrasta cegie³k¹ po cegie³ce w Ducha polskiego narodu
***
Wielki Wóz wtedy œwieci³ na niebie
Ono by³o tak blisko na wyci¹gniêcie rêki
Wiecznoœæ powita³a J¹ na jesiennym bezdro¿u
Czy wróbel na ga³¹zce czy dr¿¹cy warkoczyk
Szepta³ „Moim Panem jest Jezus”
¯ycie wsi¹ka³o powoli w piasek ciemn¹ plam¹
W blasku drogi jaœniejszej od S³oñca
KTOŒ przywo³ywa³ J¹ po imieniu
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Jej rzêsy zakwit³y szronem i per³ami
Po nocnym ch³odzie pe³nym listopadowego bólu
Poranny œwit nie zaró¿owia³ bladosinych policzków
Tylko œcie¿ka któr¹ ucieka³a zbiera³a pami¹tki
Znaczy³a œlady bosych stóp
S³owami Oœmiu B³ogos³awieñstw

Józefa Kardyœ
wyró¿nienie

Prosz¹c o doskona³¹ jednoœæ
W Ÿrenicach przes³ona z naszych wad s³aboœci
Nie dostrzegamy œwiêtych wokó³ siebie
Nie rozpoznajemy Boga z ludzk¹ twarz¹
Ze smutkiem w oczach i lichym przebraniu
Poznamy Go dopiero przy ³amaniu chleba
Kiedy damy ja³mu¿nê czy kawa³ek siebie
Dobre s³owo pos³ugê bez chwili wahania
Pojmiemy wówczas ¿e kroczymy t¹ w³aœciw¹ drog¹
Czas darowany innym nie idzie na marne
Z niego Bóg lepi wiecznoœæ syc¹c j¹ mi³oœci¹
Naœladuj¹c Chrystusa módlmy siê codziennie
By przysz³o Jego Królestwo z nasz¹ codziennoœci¹
O doskona³¹ jednoœæ w prawdzie w pos³uszeñstwie
Bez roz³amów wojen niezgody podzia³ów
Niewiernoœci zasadom przysiêgom i prawu
Nieufnoœci wrogoœci czy obojêtnoœci
Chrystus nasyca Sob¹ g³odnych Chleba
I Ewangeli¹ syci g³odnych S³owa
A przebaczenie daje g³odnym Mi³osierdzia
Czy w Nim zdo³amy dostrzec Drogowskaz i Drogê?
Czy rozumiemy Modlitwê Pañsk¹ której nas nauczy³?
Czy prawdziwie odpuszczamy innym gdy z Bogiem mówimy?
Proœmy Go przez przyczynê czystej Karoliny
By zechcia³ nas pojednaæ i odpuœci³ winy
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Damian Kurek
wyró¿nienie

Józefa Kardyœ
wyró¿nienie

Powiedziano mi

W winnym krzewie
W jeden Krzew Winny wszczepieni jesteœmy
Jako œwie¿e ga³¹zki mamy wydaæ grona
I karmiæ sob¹ nowe latoroœle
Dla wszystkich starczy Œwiat³a £aski Chleba
Wody ¯ywej Przedwiecznej Mi³oœci
Któraœ z grubszych ga³êzi sob¹ nas karmi³a
Przewodz¹c Bo¿¹ Mi³oœæ – dla nas kiedyœ ¿y³a
Troszczy siê dalej o to „Byœmy byli jedno”
Mi³oœæ nie zna rozstania – nosi nasze brzemiona
Uczy jak kochaæ Boga ¿yj¹c tu na œwiecie
Jak¿e ogromne to Drzewo i ile pokoleñ
Wszczepionych w Nie ¿y³o ¿yje i ¿yæ bêdzie
Rozrasta siê Bo¿e Królestwo w czasie i przestrzeni
Równie¿ przez ga³¹Ÿ ¿ycia B³ogos³awionej Karoliny
A my stale zabiegani zagonieni zapominamy

Powiedziano mi,
¿e z istoty swej potrzebujê nawrócenia...
Dlatego proszê Ciê – nawróæ mnie.
Przeniknij...
Przemieniê myœlenie.
Dzia³anie...
Wyjdê poza siebie.
Serce w Bogu zatopiê.
Pozostanie przy Nim jak kamieñ...
Odnajdê siebie.
Innego.
Nieznanego.
Lepszego...
Zaufam.
Ba³ siê nie bêdê.
Po¿yjê ubogo.
W Bogu upodobanie znajdê.
W Bogu me czyny dokonam.
Bogu podoba³ siê bêdê...
Pan siê o mnie zatroszczy
Bêdê szczêœliwy.
W mych oczach
Znajd¹ rzeczywistoœæ Boga...
Tak jak w Twoich, Karolino,
Ilekroæ w nie spojrzê...
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Arkadiusz Stosur
wyró¿nienie

***najmniejsza mi³oœæ (szkic do poematu)
„Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje
oddaje za przyjació³ swoich” (J 15,13).
1. gdzie jesteœ siostro
szukam ciê w modlitwie, wpatrujê siê
w zimowe niebo. gdybym mia³ jêzyk
wymowny i m¹dre s³owo móg³bym
opisaæ piêkny œwiat. gdy mi³oœæ
w nas roœnie jest ³atwiej odkrywaæ
w innym cz³owieku Boga, który kocha.
ty to wiesz, ukry³aœ siê w niebie, z³o¿y³aœ
ofiarê ¿eby zostawiæ œlad mi³osierdzia.

surowe twarze ¿o³nierzy, py³ bitewnych
pól, czo³gi i okrêty, szybkostrzelna broñ.
brakuje tylko zwyk³ego cz³owieka,
który ra¿ony lêkiem i niepokojem
chroni³ siê do œwi¹tyni, gdzie zawsze
p³onê³a œwieca. znak obecnoœci niewidzialnego.
4. droga do domu
wci¹¿ idziesz do domu, wracasz by odmówiæ
pacierz. pos³uszna i wierna. powtarzasz „Pan moim
dziedzictwem i przeznaczeniem...”. pozna³aœ
najwiêksz¹ tajemnicê wiecznej mi³oœci. opuœci³aœ
œcie¿kê ¿ycia, by wróciæ do ojca, który kocha
ka¿dego. siostro, ty ¿yjesz w sercach wiernych.
wpatrzeni w twoj¹ drobn¹ postaæ budujemy
cywilizacjê mi³oœci, która ocala, buduje i daje si³ê.

2. w sanktuarium ciszy
tylko drzewa znaj¹ prawdê, tylko rzeka
niesie opowieœæ o cichej œwiêtoœci. wojna
przynios³a œmieræ i trwogê. jak plaga
spad³a na ma³¹ wioskê, poni¿y³a ludzi,
by po latach zbudowano o³tarze z nadziei
i mi³oœci. czas i pamiêæ jak dwa filary
œwi¹tyni m³odzieñczej wiary trwaj¹.
wiatr szumi w lesie, opowiada o niewinnej dziewczynie...
3. rok 1914
kto go pamiêta, tylko na kartach
kronik, na niewyraŸnych zdjêciach
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Maria M¹czko
wyró¿nienie

Bernadetta Stolarska
wyró¿nienie

Dlaczego?

Wiara
Ojcze nasz
mówi¹
¿e Ciebie nikt nie widzia³
a przecie¿
widzieli Twego Syna
który mówi³
¿e JESTEŒ w Nim
a On w Tobie
mnie wystarczy
ma³a stokrotka w soczystej zieleni
na mojej ma³ej polanie
i z³ote s³oñce
nad moim wzgórzem œwiec¹ce
przyjazna ludzka rêka
wyci¹gniêta do mnie
by uwierzyæ
¿e JESTEŒ
wiêc klêkam pod Krzy¿em
na którym Wisia³eœ
i wyznajê ¿e JESTEŒ
moim Bogiem i Panem

Które powiedzenie dziœ do nas pasuje lepiej?
Czy popatrzcie jak oni siê mi³uj¹
czy te¿ jak oni siê nienawidz¹?
Co zrobiliœmy sami z sob¹?
Co zrobiliœmy z nasz¹ ojczyzn¹ i przyrod¹?
Dlaczego pozwoliliœmy siê zmanipulowaæ?
Dlaczego tracimy swoj¹ to¿samoœæ?
Dlaczego Ciebie, Bo¿e, zamieniliœmy na bo¿ka – telewizor?
Dlaczego swój rozum pos³aliœmy na niekoñcz¹cy siê urlop?
Dlaczego brniemy w tym szatañskim opêtaniu?
Czy ¿yj¹c w takich relacjach mo¿liwa jest jeszcze jednoœæ?
O to dziœ pytam i odwo³uje siê do Ciebie Karolino,
jak ¿yæ w tym pe³nym chaosu i zak³amania œwiecie?
Gdzie z³o dobrem siê nazywa.
Gdzie nie s³yszy siê krzyku nienarodzonych.
Gdzie bli¿ej nam do eutanazji ni¿ godnego umierania.
Gdzie wiêksze prawa maj¹ zwierzêta ni¿ ludzie.
Gdzie wyprzedaje siê lasy i ziemie.
Gdzie œwiadomie niszczy siê polskie rolnictwo.
Gdzie wko³o tylko gospodarka rabunkowa,
a koryta rzek niemo wo³aj¹:
wybierajcie ¿wir, odnawiajcie nasze koryta,
bo w przeciwnym razie wa³y bêdziecie budowaæ a¿ do nieba...
Tak, to pycha nasza nami tak miota i poniewiera.
Zapomnieliœmy o wzajemnym szacunku i pokorze.
A co gorsze, nie znajdujemy w sobie ¿adnej winy.
To ka¿dy z nas ma racjê i wie najlepiej.
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Dziœ z moc¹ wo³am do Ciebie, Panie,
za wstawiennictwem b³ogos³awionej Karoliny, patronki tej ziemi:
ObudŸ nas z letargu szatañskiego opêtania.
Daj nam uznaæ, ¿e wobec Ciebie
jesteœmy tylko prochem i niczym.
A Tyœ naszym królem i Panem,
a te, jak¿e trudne i pe³ne próby dla nas czasy,
tylko Ty Panie zdo³asz przemieniæ...
Abyœmy wszyscy byli jedno,
kiedy podamy sobie rêce,
kiedy bêdziemy razem
i jedno bêdziemy mieæ serce.
Kiedy zdo³amy podzieliæ siê chlebem
i mi³oœci¹ w imiê Twoje.
Kiedy odmieni siê oblicze tej ziemi.

prace plastyczne
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