
Szkolny konkurs fotograficzny 
„ks. Janusz Stanisław Pasierb – 

Patron mojej szkoły” 
Prace uczestników są ilustracją twórczości naszego Patrona. 



Uczestnicy konkursu: 



Aleksandra Duś – 2TH 
„Jest w nas wewnętrzny rytm i 

muzyka ukryta głęboko pod skórą” 



Jakub Adamski – 3TI przyłączył się do nich  
w drodze  

zdawał się iść dalej  
przez jedno popołudnie  
mieli go tylko dla siebie  

nawet wszechświat musiał 
poczekać  

na punkt omega  
jak korepetytor  

nieznużenie  
wykładał im pisma  

jeszcze raz  
od początku  

 
dziś popołudniu  

jeszcze raz od początku  
w drodze jak zawsze  
naprawdę dalej idący  

nieznajomy  
cierpliwy  

bliski  



Julia Panek – 2TH 

Bowiem naprawdę 

jesteśmy drzewami 

i rację miał uzdrowiony 

w Ewangelii ślepiec gdy 

opisał ludzi jak drzewa 

chodzące 



Natalia Nowak – 1TG 

nie widzę 

widzę tylko litery 

widzę światło które przenika liście 

widzę chmury i słońce widzę dziecko 

widzę oczy uśmiech czuję dotknięcie 

widzę kwitnące 

różowo i biało kasztany 

widzę brudnego żebraka 

widzę aresztanta w policyjnym wozie 

widzę upokorzonych głodnych konających 

widzę tyle 

tylko Ciebie nie widzę 

 

 

 



Aleksandra Goryl – 2TE 



Zuzanna Kukla – 2 TE „Wizyta” 
 

przyjeżdżam tutaj niczym do Wirginii 

południe moich dziadków galicyjski rzewne 

 

ulice za szerokie i place za wielkie 

zieleń ogrodów strzępi jak koper 

 

domy parterowe kwitną pastelami 

ściany są z lukru gzymsy ze śmietany 

 

barok się spóźnił jak lokalny pociąg 

o takich tympanonach nie słyszał Bernini 

 

dębu na rynku muskularny wybuch 

ciągle zielony mimo letniej suszy 

 

już liście zaczynają przedwieczorne szepty 

rosa w ogródkach odszukuje kwiaty 

 

gdzie są dawne wakacje odeszły jak ludzie 

którzy z nami po ciemku siedzieli przed domem 



Aleksandra Paździorko – 3TH 



Natalia Gębala – 3TH 



Anna Baran - 3a ZSZ 

Ten młody człowiek 

Zajdzie wysoko 
Kto tak umie słuchać 
Żarliwa twarzyczka 
Odżywiona w niebo 
zasłuchana w ziemię 



Aleksandra Radoń – 3TH 



Kamil Kosieniak – 3TI 

Przy murze 

Nie wkładam w szparę żadnej karteczki z prośbą 

tylko opieram czoło i dłonie 

przywieram cały do muru tęsknoty 

czuję jak pulsuje modlitwami 



Aleksandra Wenc – 3TG 
Czekaliśmy długo 
Zrobienie dekoracji zabrało 

sporo czasu 
I musiało kosztować niemało 
Całe popołudnie ustawiano 

światła 
Żeby osiągnąć przenikanie się 
różu i złota 
Spiętrzono jasne i gęste obłoki 

a w środku 
Przymocowano ciemną chmurę 

w kształcie liścia klon 



Wyniki konkursu: 



III miejsce: 



Aleksandra Duś – 2TH 
„Jest w nas wewnętrzny rytm i 

muzyka ukryta głęboko pod skórą” 



II miejsce: 



Anna Baran - 3a ZSZ 

Ten młody człowiek 

Zajdzie wysoko 
Kto tak umie słuchać 
Żarliwa twarzyczka 
Odżywiona w niebo 
zasłuchana w ziemię 



I miejsce: 



Zuzanna Kukla – 2 TE „Wizyta” 
 

przyjeżdżam tutaj niczym do Wirginii 

południe moich dziadków galicyjski rzewne 

 

ulice za szerokie i place za wielkie 

zieleń ogrodów strzępi jak koper 

 

domy parterowe kwitną pastelami 

ściany są z lukru gzymsy ze śmietany 

 

barok się spóźnił jak lokalny pociąg 

o takich tympanonach nie słyszał Bernini 

 

dębu na rynku muskularny wybuch 

ciągle zielony mimo letniej suszy 

 

już liście zaczynają przedwieczorne szepty 

rosa w ogródkach odszukuje kwiaty 

 

gdzie są dawne wakacje odeszły jak ludzie 

którzy z nami po ciemku siedzieli przed domem 



Sponsorzy Nagród: 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Oddział w Żabnie 

FHU Ferdynand Teresa Piotr Wieczorek Żabno 

AUTO-SERWIS Gabriel Starzec Żabno 



W imieniu Szkolnego Koła CARITAS nr 159 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba 

dziękujemy serdecznie za udział w konkursie 
oraz zachęcamy do wzięcia udziału za rok! 


