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Z czytania brewiarzowego na 18 listopada 
 

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 

r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęc-

kiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radło-

wie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na 

roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała 

się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w co-

dziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów 

i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była 

nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na 

wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czaso-

pism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego 

Narodzenia - kolędy. 

Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać 

w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - 

modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była po-

słuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym 

rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podsta-

wowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. 

naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo do-

brze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obo-

wiązkowa. 

Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a 

bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę 

w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie. 

Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Bo-

rzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i spo-

łeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do 

której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam 

kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamo-

wano utwory wieszczów. 

Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że po-

znała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by 

przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, 

śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia 

według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmo-

wała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i 

czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie 

Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwo-

ści oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Naj-

świętszego Sakramentu. 

Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny 

światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordo-

wał, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 

4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. 

Tragedia jej śmierci nie miała świadków. 

Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 

tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną oko-

licznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie mę-

czennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na 

cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do 

grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa. 
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1. Szczurowa, MAŁ, fg k. ko paraf.; 

2. Szczepocice, ŁDZ, ob. w w ko paraf.; 

3. Kępno, WLK, wt w ko św. Marcina; 

 

           
4. Muchówka, MAŁ, kop. ob. w ko paraf.; 

5. Skarżysko Kamienna, wt w Sankt. MB Ostrobramskiej; 

6. Kowalewo Pomorskie, ob. w ko św. Mikołaja; 

 

           
7. Płoszów, wt w ko św. Antoniego; 

8. Łódź, wt w ko Opatrzności Bożej; 

9. Łódź, pł. drew. w ko Dobrego Pasterza; 



           
10. Florynka, MAŁ, wt w ko św. Michała Arch.; 

11. Tuchów, MAŁ, ob. w ko św. Jakuba Ap. ; 

12. Elbląg, ob. w ko św. Mikołaja; 

 

       
13. Częstochowa, wt w ko św. Alberta 

14. Zakopane, wt w ko Św. Krzyża;                     P2220645- 15.VI.’15; 

15. Szaflary, MAŁ, fg drew. w ko św. Andrzeja; P2230311-  17.VI.’15; 

 

    
16. Muszyna, fg w fas. ko św. Józefa;                   P2240795- 24.VI.’15; 

17. Tylicz, MAŁ, pł. w ko Najśw. Imienia Maryi; P2250033-      „ 



       
18. Tylicz, MAŁ, ob. w ko Najśw. Imienia Maryi; „       45-      „ 

19.     „                rel.                        „                         „       46,7-   „ 

20.     „                pł. w Golgocie Kalwarii;                „      115-     „ 

 

        
21. Strzelce Wielkie, ŁDZ, wt w ko Opatrzności Bożej; P2250695,6- 26.VII.’15; 

22. Kiełczygłów, ŁDZ, wt w ko św. Antoniego;                   „   802-           „ 

23. Nowy Targ, ob. w ko NSPJ; P2230807- 18.VI.’15. 

 

       
24. Łódź, wt w ko św. Alberta; 

25. Gdańsk, wiz. fasady ko św. Alberta; 

26.Szczecin, ob. w baz. św. Jana Chrzci. 



       
27.Radom, wt w ko św. Stanisława bpa; 

28.Bydgoszcz, wt w ko św. Jadwigi Królowej; 

29.Ładzice, ŁDZ, wt w kp św. Izydora Oracza; 

 

       
K6,30- Bąkowa Góra, fk w ko Trójcy Przenajśw.; 

K6,31- Strzelce Małe, wt w ko Chrystusa Króla; 

K6,32- Wrocław, wt w ko św. Henryka; 

 

       
K6,33- Rzeszów, ob. w ko śś. Wojciecha i St-wa; 

K6,34- Łabiszyn, KPM, ob. w ko św. Mikołaja; 

Ruda-Orzegów, ko. św. Michała Archanioła (zdj. pw) 



        
Będzin-Syberka, Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu (zdj. pw) 

K6,35- Radomsko, wt w ko NSPJ 

Kołobrzeg, Baz. WNMP (zdj. tsw) 

 

 
Dylewo, Ko. NMP Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia (zdj. Grażyna Sygowska) 

 



 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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