
I miejsce – Nagroda Główna  

w VI Edycji Konkursu Literackiego 

„Młodzi a Jan Paweł II” 

Monika Rybska – klasa III c 

„FOTOGRAFIA”„FOTOGRAFIA”„FOTOGRAFIA”„FOTOGRAFIA”    

W błękicie ciszy 

Niezakłóconej szeptem codzienności 

W chwilowej ucieczce od „teraz” i „tu” 

Wpatruję się myślami w Twe święte oblicze 

Ach, jak cudowny blask bije z Twojej twarzy 

Jaka doskonała harmonia pomiędzy „być” a „kochać” 

Jakie uwielbienie Boga i człowieka 

Zamykam oczy 

Pragnąc, aby stały się jak Twoje 

Aby zajaśniała w nich niegasnąca iskra 

Prawdy, która jest Wiarą 

I Wiary, która jest Prawdą 

Obecnością Ducha  

Szkicuję Twój uśmiech 

Błogosławieństwo wielu 

Wołając z głębi własnej niedoskonałości 

O Drogę, która jest Nadzieją 

I o Nadzieję, która jest Drogą 

Aż wreszcie  

Natrafiam na wierzące we mnie „pomimo” 

Serce 

Umocniona Twoim tchnieniem  

Cichutko błagam 

O życie, które jest Miłością 

I o miłość, która jest Życiem. 

 

 

 



I wyróŜnienie 

w VI Edycji Konkursu Literackiego 

„Młodzi a Jan Paweł II” 

Tomasz Spychała – uczeń Gimnazjum 
Zespół Szkół w Orzechówce 

 

„Tęsknota serca” 

Pamiętam; 

jakby to było wczoraj, 

nasza wyprawę po nieznanym 

a przecież, po naszym. 

Pamiętam; 

Czerwone z wysiłku twarze, 

lecz nie znudzone. 

Im większy doskwierał trud 

to w duszy, roześmianie. 

Pamiętam; 

Spływ kajakami 

uderzenia fal 

gdzie nurt, okazywał się przeciwny, 

pomimo to, dopłynęliśmy. 

Pamiętam; 

Siłę i wolę walki, 

nadzieję i zaufanie. 

Choć wróg, znużeniem smagał 

a my ufając; Zwyciężyliśmy. 

 

 

 

 

 



II wyróŜnienie 

w VI Edycji Konkursu Literackiego 

„Młodzi a Jan Paweł II” 

Anna Częczek – uczennica klasy II  
I Liceum Ogólnokształcące Brzozów 

„Nie lękaj się” 

Siedzę sama w pustym pokoju, 

Zamknęłam drzwi serca i domu. 

Boję się łez i zranień, 

Zgasł we mnie ostatni pomyk marzeń. 

Jest ciemno. Lęk mnie odwiedził 

I sam się rozgościł choć nieproszonym 

jest gościem. 

Boję się swoich myśli i słów. 

Sama jestem znów. 

Nagle mój wzrok spoczywa na niebie 

 i tam dostrzegam Ciebie. 

 Z serca szloch się wydobył, 

Gdy z zastępców błogosławionych 

Głos się odezwał Papieża Polaka: 

Otwórz drzwi serca Chrystusowi! 

Nie lękaj się Bożej miłości! 

Powiedz Mu: Tak! 

Bo nie ma szczęścia bez Jego miłości. 

Odpowiedz na to wołanie miłości, 

a odnajdziesz urok młodości! 

Niech wiara w Tobie zagości, 

nadzieja i miłość zagości. 

W miłości nie ma lęku, 

bo prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. 

Więc nie bój się i wypłyń na głębię. 

Czy słyszysz? Głębia przyzywa głębię. 

Dziękuję Ci, Błogosławiony Pasterzu! 

Ty przyszedłeś do mnie ze światłem, 

teraz już wiem! Głębia to Bóg. 

To On jest źródłem radości i nadziei. 

Dziś już płonie we mnie mały płomyk miłości, 

ale jutro mogę stać się płonącą pochodnią, 

która dzięki łasce poniesie Ewangelię 

i ciepło wzajemnej miłości i przyjaźni. 

Lęk odszedł wiara została. 

Światło mrok rozproszyło 

I wszystko co dobre w sercu zagościło. 



III wyróŜnienie 

w VI Edycji Konkursu Literackiego 

„Młodzi a Jan Paweł II” 

Karolina Masłyk – uczennica klasy III Gimnazjum 
Zespół Szkół w Orzechówce 

„Wieczorna modlitwa” 

W wieczornej ciszy 

Rozmyślamy nad sensem mojego życia… 

Szukam wskazówek i „drogowskazów”… 

Błogosławiony Janie Pawle II 

Zasłuchany w skupieniu i ciszy 

w głos Boga. 

Naucz mnie prawdziwej modlitwy. 

Zasłuchany w głos tłumów, 

Przemierzałeś kontynenty, kraje, miasta, wsie 

pocieszając cierpiących, biednych, chorych i pokrzywdzonych - 

Naucz mnie Biały Pasterzu miłości bliźniego i przebaczenia. 

Zasłuchany w szum górskiego potoku 

szedłeś w stronę źródła życia 

podziwiając majestat gór i wielkość Stwórcy -  

Naucz mnie Ojcze Święty miłości do życia. 

Zapatrzony w krzyż Chrystusa 

Towarzyszący Ci od dzieciństwa 

do ostatnich chwil ziemskiej pielgrzymki -  

Naucz mnie dobry Ojcze 

znosić przykrości, ból, cierpienie 

i przeciwności współczesnego świata. 

Błogosławiony Janie Pawle II 

wspieraj mnie 

abym umiała zdać sprawę z nadziei, 

która jest we mnie, 

aby zaowocowały we mnie dobra 

wypracowane z talentów danych mi przez Opatrzność, 

abym nie lękała się być świętą. 

 


