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Od autorki

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II, błogosławionego polskiego papie-
ża, postanowiłam wydać tomik „Ponad czasem”. Zamieszczone w nim 
wiersze powstawały w ciągu 27-letniego pontyfi katu Jana Pawła II. 

Będąc już osobą dorosłą, miałam szczęście przeżyć świadomie i doj-
rzale nieopisaną radość z wyboru polskiego kardynała Karola Wojtyły 
na tron Piotrowy w pamiętnym dniu 16 października 1978 roku, bogaty 
w wydarzenia pontyfi kat, strzały na Placu Św. Piotra – 13 maja 1981 roku, 
pielgrzymki po świecie i do Polski, chorobę i smutek odejścia do Pana – 
2 kwietnia 2005 roku. 

Wszystko zostało w sercu i w wierszach. 
Osoba błogosławionego Jana Pawła II wiąże się subtelną linią z na-

szym miastem. 
25 listopada 1999 roku uchwałą Rady Miejskiej Strzyżowa nadano 

osobie Papieża Jana Pawła II – akt Honorowego Obywatela Gminy i Mia-
sta Strzyżów.

7 maja 2000 roku na audiencji generalnej w Rzymie Papież Jan Pa-
weł II przyjął akt Honorowego Obywatela Strzyżowa od władz Miasta 
Strzyżowa. Wręczono także kopię obrazu Matki Boskiej Strzyżowskiej.

19 października 2003 roku na 25 lecie Pontyfi katu – delegacja władz 
Powiatu Strzyżowskiego wręczyła Papieżowi Janowi Pawłowi II płasko-
rzeźbę z repliką zabytkowej świątyni w Lubli.

Z kroniki kościoła w Babicy odnotowuję fakt, że kardynał Karol Woj-
tyła odprawił mszę św. 3 grudnia 1973 roku w budowanym wtedy (tzw. 
dolnym kościele) w Babicy pw. Dobrego Pasterza (z obecnymi tam Bisku-
pami; Ks. Biskupem Tadeuszem Błaszkiewiczem i Ks. Biskupem Bolesła-
wem Taborskim). Jest to jedyna zanotowana obecność kardynała Karola 
Wojtyły w powiecie strzyżowskim.

W pierwszej części tomiku „Ponad czasem” zamieszczam wiersze 
powstałe podczas Pontyfi katu Jana Pawła II, kilka z nich znalazło się 
w pokonkursowym wydaniu Instytutu Papieża Jan Pawła II w Warszawie 
pt. „Z wiarą wiar” – 2010 (Rodacy wobec śmierci Jana Pawła II).
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Wcześniej, bo w 2007 roku wydałam skromny tomik „Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II w darze” w drugą rocznicę odejścia. Tomik ten życzli-
wie przyjął Prymas Polski – Ks. Józef Glemp i Arcybiskup Ks. Kazimierz 
Nycz, podczas uroczystego wręczania laureatom konkursu pamiątkowych 
tomów antologii „Z wiarą wiar” w Pałacu Wilanowskim w Warszawie.

Uroczystość odbyła się 3 listopada 2010 roku, w 63 rocznicę Mszy 
Prymicyjnej, którą odprawił Ks. Karol Wojtyła 1 listopada 1947 roku 
w kaplicy Św. Gereona w podziemiach Wawelu.

W drugiej części „Ponad czasem” zamieściłam wiersze religijne, któ-
re powstawały na przestrzeni lat i nie były do tej pory publikowane. Uzy-
skałam też zgodę na zamieszczenie zdjęć zabytkowych kościołów z terenu 
powiatu strzyżowskiego.

Gości z zagranicy (Luksemburg, Dania) zadziwia mnogość, styl i ory-
ginalne piękno naszych świątyń oraz pełne kościoły wiernych na kilku 
niedzielnych mszach; tak ludzi starszych, osób młodych, czy rodziców 
z dziećmi.

Nasz naród nie rezygnuje z modlitwy i przebogatych tradycji świąt kato-
lickich. Dbałość o zabytki sakralne i budowa nowych świątyń jest dowodem 
kultury i wiary. Oglądając prawie puste kościoły na zachodzie Europy, słu-
żące jedynie do zwiedzania, czułam głęboką pustkę i żal.

Pomysł tego wydania zrodził się w czasie szczególnym.
W jednym dniu – 27 kwietnia 2014 roku Papież Franciszek kanoni-

zuje dwóch swoich błogosławionych poprzedników: Jana XXIII – (1881 
– 1963) i Jana Pawła II – (1920 – 2005).

Uroczystość kanonizacji w Bazylice Św. Piotra w Rzymie odbędzie się 
w dniu Miłosierdzia Bożego. To Święto ustanowił  Papież Jan Paweł II, 
podczas Kanonizacji Siostry Faustyny – 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie. 
Przypada zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

W Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego – 2 kwietnia 2005 roku Jan 
Paweł II zakończył ziemską wędrówkę.

Przeżyliśmy doniosłość 27 – letniego Pontyfi katu Jana Pawła II, radość 
pielgrzymek do kraju, smutek odejścia, beatyfi kację, czekamy na podnio-
sły moment kanonizacji błogosławionych Papieży – Jana Pawła II i Jana 
XXIII. Drugi tak ważny i wzniosły czas nieprędko będzie nam dany.

Stąd mój skromny dar w wierszach ofi arowany na dzień kanonizacji.
Życzliwe słowo wstępne autorstwa rzeszowskiego Ks. Biskupa Jana 

Wątroby (za które serdecznie dziękuję), podnosi wartość tej publikacji, 
utwierdza w przekonaniu, że wydanie tych wierszy ma sens.
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Pomysł wydania tomiku „Ponad czasem” spotkał się z akceptacją 
Zarządu Powiatu w Strzyżowie. Przy opracowaniu zdjęć do wydania, 
korzystałam z pomocy pracownic Starostwa Powiatowego – Agnieszki 
Zielińskiej i Urzędu Miasta w Strzyżowie – Anety Kozioł oraz ze zdjęć ar-
chiwalnych obu urzędów i poszczególnych parafi i, za co bardzo dziękuję. 
Dziękuję za konsultacje Ks. Dziekanowi dr. Janowi Wolakowi, Probosz-
czowi strzyżowskiej Fary.

                                                    Zdzisława Górska
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Wspominam....

16 października 1978 roku usłyszeliśmy niewiarygodną wiadomość. 
Karol Wojtyła – następcą św. Piotra. Najpierw było niespotykane zdumie-
nie i radość tak wielka jak nigdy przedtem. Byłam już mężatką, miałam 
trójkę dzieci. Nagle poczułam się europejką, wyprostowałam się wewnątrz, 
jakby ktoś dodał mi godności i dumy, że jestem Polką, że my Polacy coś 
znaczymy na świecie, nie jesteśmy jedynie czyjąś 17 republiką. Jak wiele 
się od tego momentu zmieniło w kraju i Europie.

Biografowie i pisarze będą pisać o Janie Pawle mądre rozprawy. Był 
niespotykanie wielki i jednocześnie bliski, bo swój, nasz. Może dzięki 
temu, że potrafi ł znaleźć wśród poważnych homilii dowcipną odpowiedź 
dla słuchających tłumów…

Bliski był także przez sieroce dzieciństwo bez matki i zupełnie sierocą 
młodość. Nie miał nikogo. Księga mądrości Syracha mówi: (…)

„Jeżeli masz służyć Panu,
przygotuj swą dusze na doświadczenia, (…)
a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały,
bo w ogniu doświadcza się złoto, - 
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia”.
Wszystkim kierowała ręka Boga. Wielki charyzmat, jakim obdarzony był 

Jan Paweł II był też od Boga. I mamy za co Bogu dziękować i Jemu zaufać.
Było mi dane żyć w czasach trudnych ale najciekawszych. Jako dziec-

ko pamiętam już Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana 
Pawła II. Całe pokolenia czekały na papieża Polaka a myśmy doczekali 
wywższenia naszego narodu, upadku komunizmu, czego nikt się nie spo-
dziewał… On jeden siłą dobroci wyzwolił w Polakach tyle mocy i wiary, 
że „runęły mury”. Utwierdził w nas wiarę w moc Bożą. Zawsze byłam 
wierząca i praktykująca, ale nasz papież utwierdził we mnie przekonanie, 
że Bóg wie o nas wszystko i wszystkim kieruje. Szanuję każdy dany mi 
dzień i dziękuję, że otrzymałam go w darze.

„Gazeta Wyborcza – Rzeszów”
1-2 kwietnia 2006, cd na str. 38.
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Akt nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Honorowego 
Obywatelstwa Gminy i Miasta Strzyżów. 

/Fot. z arch. Urzędu Miejskiego w Strzyżowie/ 
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13.11.2002.
Elizabeth N.J.

Pielgrzym Boży – Jan Paweł II

W Jego spojrzeniu – dobroć, 
której nam brakuje
i iskierki humoru, kiedy z młodymi 
rozmawia /jakby zawsze był młody/
W Jego pochyleniu – pokora, 
o której świat zapomniał
W Jego chorobie – siła ducha,
która wielu pozwala przetrwać

Bez lęku dotyka trędowatych,
chorych na Aids, odrzuconych
i ograniczonych w rozwoju

Oni kochają Go ufnie,
bo inaczej nie potrafi ą
Do nich mówi dotykiem – 
zrozumiale,
nad nimi pochyla się najniżej

Idą za Nim tłumy, chociaż dóbr nie
rozdaje
i nie ma (żadnej) dywizji

Ostrzega przed zabijaniem,
broni tych, którzy jeszcze
nie ujrzeli swiata, bo jakże
sami się upomną o prawo spojrzenia
na siebie i świat

Czyni wszystko z miłością
bo poznał
najczystsze Źródło Prawdy
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13.05.2003.
Elizabeth, N.J.

           Pielgrzym Miłości

Błękitnieje planeta w niezmierzonym
kosmicznym trwaniu,
Kiedy Pielgrzym niestrudzony przemierza
lądy i oceany
Odwiedzi wszystkich, całkiem nieznanych,
ale nie obcych
bo umiłowanych
Chylą się głowy wielkich i małych, 
gdy Pielgrzym miłości swą rękę poda
i dla każdego ma dobre słowo
Przytuli chorego, dotknie poniżonego
i matki bolesnej, ojca strapionego
w Imię Bożej Miłości – 
głosiciel nadziei, radości
dla serc zastygłych w bólu,
dla tych co drogę gubią
Z pokorą każdą ziemię całuje
i podnosi się z trudem

Niestraszne Mu ludzkie sądy – 
- niechęć rozstapia jak złoto
jubiler niezmierzonej miłości

Papież pokoju i godności – 
naszej, ludzkiej, przydeptanej

Dziękujemy Panu nad nami
że z polskiej utrudzonej ziemi
Bóg go wywyższył nad wszystkimi
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10.10.2003. 
Elizabeth, N.J.

                      Podziękowanie
w 25. rocznicę Pontyfi katu Jana Pawła II

Dzięki Ci Matko, która Jesteś w niebie
i której naród polski bezgranicznie 
wierzy,
żeś nam wywiodła z skromnego narodu
mocnego duchem polskiego papieża
A On tak wierny, cały zasłuchany
w Twoją Maryjo matczyną opiekę,
bo matkę stracił, ojca, jedynego brata
lecz nigdy nie utracił wiary w Twoje serce

Ty prowadziłaś Go młodości drogą
trudną, samotną, wojenną, roboczą
Przeszedł zwycięsko, bo widział 
przed sobą światło od Boga
w Twoich dobrych oczach

Szedł i po górach, w ciszy myśląc sobie
jak będzie służył Bożemu wezwaniu
I krzyżem leżąc w wawelskim podziemiu
przyjął kapłańskie święcenia z oddaniem

Do Niegowici szedł też uśmiechnięty
młody wikary z samego Krakowa,
choć liche buty ocierały pięty

Służbę uczynił posłusznie – pogodną
młodzieży ucząc, aż Go „wujkiem” zwano 
Biskup Wojtyła gdzieś w wysokich Tatrach
przyniósł góralce wody pełne wiadro
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Dusza słowiańska ale jakże mocna
zakręty życia pokonała godnie,
Aż białym dymem z Sykstyńskiej Kaplicy
zapalił światu miłości pochodnię

Świat wstrzymał oddech, bo nie mógł 
uwierzyć, że z dalekiego kraju 
przyszedł Boży Pielgrzym

I dotarł wszędzie tam gdzie Go czekano
z miłości wiarą o Najświętsza Panno
„Totus tuus”
…aż padły strzały wśród Jego ufności . . .
przyszło cierpienie, wołanie do Boga
i Ty Go Matko ocaliłaś wtedy,
by była przed Nim jeszcze długa droga

Matce z Fatimy na klęczkach dziękował
za swoje ocalenie i świata całego
Polakom oczy otwierając wołał – 
„Nie lękajcie się” bracia
z wami Matka Boga !

I „zstąpił Duch Twój, oblicze ziemi
odnowił”, wolność nam przywrócił
On powiódł Kościół w Tysiąclecie Trzecie
odwiedził w świecie wszystkie swoje dzieci

Ojcze Duchowny polskiego narodu
wielbi Cię Polska, szanuje świat cały
Chociaż Ci ciężko z krzyżem współcierpienia
bądź z nami zawsze – 
- Bogu zaufamy

Wiersz napisany w USA, na 25-lecie Pontyfi katu Jana Pawła, zamieszczo-
ny w antologii wierszy „Cały Twój Maryjo”, wyd. przez Polish American 
Poets Academy, Wrocław 2005. 
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12.10.2003.,
Elizabeth, N.J.

                         Droga

Na wszystkich ścieżkach naszej ziemskiej 
drogi
jest z nami Papież – Pielgrzym niestrudzony
Podaje ręce wszystkim umęczonym,
chorych obejmie i pobłogosławi
Jest wśród milionów czarnych, żółtych, białych
Różnic nie czyni, bo miłości słowo
w ludziach więcej znaczy
niż broń strachem wymierzona wrogo
Bierze na ręce dzieci, one lgną do Niego
Ma czas dla trędowatych
i śmiertelnie chorych

Dobry Pasterzu – Janie Pawle II
jakże się Pan Bóg cieszy z Twej
wielkiej posługi
I jakie tłumy ciągną, aby Cię zobaczyć,
usłyszeć choć z daleka słów Twych
mądrość całą
Ciągle Cię można słuchać, słuchać nie odchodzić
i mieć ciągły niedosyt, że zawsze za mało

Mówisz nam, niedowiarkom, że Bóg nas miłuje
i cierpi razem z nami i cierpienie znosi
Boży Polski Papieżu – Papieżu Miłości
za to Cię kocham właśnie, żeś w swej 
mocnej wierze pochylił się nad tymi,
którzy może słabną,
lecz kiedy Ty ich dotkniesz – 
nigdy nie upadną
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16.10.2003.
Elizabeth, N.J.

16 października 1978 roku

Wraz z białym dymem 
nad wiecznym Rzymem
spłynęła na nas nieziemska
nadzieja
radość wybuchem rozbijała słowa
W niebo biły podziękowania

Zmieniło się oblicze świata
„Habemus papam”, „Habemus papam”
Przestaliśmy się bać wielkiego zła
Dobry pasterz upomniał
„Nie lękajcie się”
„Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi, 
Tej ziemi”

Padliśmy na kolana a podnosząc się
już byliśmy godnymi ludźmi
Przez 25 lat Ojcowskiej i Bożej
opieki
odczytajmy do końca Jego słowa:

„Świat może stać się domem
dla człowieka
gdy człowiek człowiekowi bratem”

Wiersz zamieszczony w antologii „Cały Twój Maryjo”, wydanej przez Po-
lish American Poets Academy, Wrocław 2005. 



Burmistrz Strzyżowa Tadeusz Marek w towarzystwie księży: Adama 
Nowaka proboszcza ze Strzyżowa i Mariana Raźnikiewicza proboszcza 

z Wysokiej Strzyżowskiej wręczają Ojcu Świętemu akt Honorowego 
Obywatelstwa Gminy i Miasta Strzyżów. Rzym, 17.05.2000 r.

 /Fot. z arch. T. Marka/ 
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16.10.2003., 
Elizabeth, N.J.

25 lecie Pontyfi katu
Jana Pawła II 1978-2003

Jakże smutną i pogodną
ma twarz
Nasz brat
połączony z Bogiem
naszego cierpienia
własnej choroby
i nieustannej nadziei
na odmianę świata

Bóg się rodzi co roku
Tylko dziecko
zmienia nas
        w człowieka
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02.04.2005.
godz. 1500

Do Ojca Świętego w cierpieniu

Jeśli chociaż najcieńsza nić życia
nie pękła – 
Jesteś z nami
Świat wstrzymał oddech i łzy
Czeka na cud uzdrowienia
Ludzie jak nigdy
zjednoczyli się
  wokół Ciebie
Płoną świece w oknach nocy
Smutek w nas zamieszkał
i przygiął do ziemi
„Nie nade mną płaczcie, ale
nad synami waszymi”
  Płaczemy nad sobą
Bo któż nas dalej poprowadzi
z taką siłą i miłością
Któż nas tak zjednoczy
  jak Twoje cierpienie
Zatrzymaliśmy się wszyscy
  umilkł hałas świata
Znalazł się czas na modlitwę
i nie spóźniliśmy się nigdzie
Świat nareszcie Cię zrozumiał
  kiedy już odpowiedzieć
  nie możesz
Zostawiasz nam głębię swoich słów
Nie wszystko o co prosimy
  musi się spełnić
Na trudne czasy Bóg posyła
  Wielkich Proroków

Serce wciąż woła do Ciebie
  Nie odchodź…
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02.04.2005.  
godz.21.37

                       Noc

Ta noc zastygła w żalu, tylko
łzy pobiegły nie wstrzymywane, 
gorące
Zapłonęły świece w miejscach
gdzie odwiedzałeś każdego z nas
Cały świat zamilkł i mógł
usłyszeć, 
że cisza więcej mówi
niż słowo

Preludia Chopina nie słyszane
w radiu od lat
spadają gradem w ciszę

Ty odchodzisz w godzinę tajemniczą
w przeddzień Miłosierdzia Bożego,
bez cierpienia chorego ciała
Idziesz  wprost do Boga
przez niebieskie przestrzenie słów,
encyklik, napomnień, rozmów,
wierszy i podróży

Freski Michała Anioła mówią
o wieczności, 
Tryptyk Rzymski rozszerza
widzenie niewidzialnego

Wieczność poznamy idąc za Tobą

Już nic nie będzie tak,
        jak z Tobą było

Wiersz zamieszczony w pokonkursowej antologii „Z wiara wiar” wydanej 
przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Warszawa – 2007.
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02.04.2005.
godz. 22.00 

                  Smutek wszelki

Co napisać w Wigilię Miłosierdzia Bożego
kiedy słowa padają jak krople
na białą kartkę i smutku oddać
nie potrafi ą
Wieczność zabiera duszę Ojca naszego
Bóg Przedwieczny przygarnia z radością
a w nas jedynie szloch

Rozumieliśmy Go jak Ojca i Brata
Wszak mówił do nas w najlepiej 
rozumianym języku,
po naszemu, wprost
Rozumiały Go dzieci, rozumiał naród
rozumiał cały świat
Dziś płaczemy nad sobą, 
bo któż nas dalej poprowadzi

O wielkości napiszą wielcy
On pokazał wszystkim cierpienie
dając świadectwo Prawdzie
Pokazał człowieka w tych,
którzy gasną w hospicjach
i giną z głodu na ulicach 
sytego świata,
którym trąd i AIDS zamknęły
drzwi do ludzi
Pokazał cierpienie własne
i cierpiąc umierał,
jak Chrystus na którego konanie 
patrzyły tłumy i nie mogły pomóc
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Słuchaliśmy w długą noc opowieści
o życiu i śmierci
Tylko Bóg może nam otrzeć łzy
                    Zawierzmy

Wiersz zamieszczony w antologii „Z wiarą wiar” wydanej przez Instytut 
Jana Pawła II w Warszawie, W-wa 2007.
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03.04.2005.

         Ojcze Święty

Jak trudno zrozumieć życie
bez Ciebie
serce kamieniem zawisło
z bólu nie odbytych pielgrzymek
z niedosłuchania Twoich słów

Wydawałeś się wieczny,
niezniszczalny
jakby cud Twojego trwania
nie skończył się nigdy

Mieliśmy czas

Czas skurczył się w jedna noc
i łzy płyną za późno

Odszedłeś na niebieskie równiny
gdzie Bóg nasz cierpliwy
przygarnie Cię do serca
a Matka Jego – poda Ci ręce 
- najlepszemu z synów tej Ziemi

Kiedyś przygarniesz nas

Wiersz zamieszczony w antologii pokonkursowej „Z wiarą wiar” wydanej 
przez Instytut Jana Pawła II w Warszawie, W-wa 2007.



Starosta Strzyżowski Robert Godek w towarzystwie Burmistrza Głogowa 
Małopolskiego (woj. podkarpackie) Kazimierza Rokity 

i Starosty Monieckiego (woj. podlaskie) Mirosława Paniczko 
składają dar ufundowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie 
w podziękowaniu za 25-lecie pontyfi katu Ojca św. Jana Pawła II. 

Rzym, 19.10.2003 r. /Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Strzyżowie/
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03.04.2005.
(niedziela – 5 rano) 

Po odejściu Jana Pawła II

Wstaje dzień w niezwykłej ciszy
Niebo nieśmiało jaśnieje na wschodzie
Na południu wielka rysa – przeleciał
odrzutowiec
Wielka rysa w naszych sercach –
nie ma już papieża Polaka
I nie ma prawdziwej stolicy Polski
- w Rzymie
Tylko muzyka w swej powadze - 
uszeregowane dźwięki
mogą na chwilę zastąpić tę ciszę – 
jaka po Nim została
Zastygliśmy jak zgaszone świece
Opusztoszały ulice
Wypełnił je niemy smutek

Zostaliśmy - słudzy nieużyteczni
nasyceni bólem
Nie mamy nic na usprawiedliwienie
Nie powiedzieliśmy wszystkiego
Temu, który nas zawsze szukał 
i słuchał
Sądziliśmy, że będzie tak wiecznie

Nie sądźmy  - uwierzmy
Bóg lepiej wie czego i kiedy
nam potrzeba
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08.04.2005.
/piątek/

      Pogrzeb Ojca Świętego 

„Totus Tuus” mówiłeś Bogu i Matce
Najświętszej
w zawierzeniu do ostatniego oddechu
i ostatniego słowa „Amen”

Płynęły wody Tybru wiosennie wezbrane
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
jak wezbrane tłumem rzeki całego 
świata
Nie pytano o wyznanie
Cały świat pokłonił się Tobie
Bo Ty byłeś na całym świecie
Nikogo nie potępiłeś, nie wykluczyłeś,
nie zraniłeś
Płaczą wszystkie religie,
którym podałeś ręce

Cud pojednania u Twoich stóp

„Santo Subito” krzyczą tłumy
„Santo Subito” woła Rzym

A Ty Ojcze Święty nasz, polski
Jesteś sam w cedrowej trumnie
Wiatr od Ducha Świętego przewraca
karty Pisma, zamyka Świętą Księgę

„Wykonało się” 

Znikasz w otchłani Bazyliki
Twój grób w prostej ziemi
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Dusza jaśnieje przed obliczem Boga
i z Domu Ojca Przedwiecznego
patrzysz na nas i na świat
„Santo Subito” – Synu Świata i Polski

Wiersz zamieszczony w antologii „Z wiarą wiar”
/Instytut Jana Pawła II w Warszawie – 2007/.

III nagroda w Konkursie Poezji „Klucze Św. Piotra”. 
2005 r., Świdnik – lubelskie.
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08.04.2005.
/piątek/

         Ten Dzień w Rzymie

Zapamiętają pokolenia. Byli wszyscy
z własnej woli. Największy pogrzeb 
w historii świata, w obecności koronowanych głów
prezydentów i premierów, kardynałów…
A trumna cedrowa najskromniejsza,
samotna. 
Wiatr przewraca kartki Pisma Świętego 
i na koniec je zamyka. 
Nic więcej nie można dodać 
                             „Wypełniło się”

Do zobaczenia Ojcze Święty, dobry,
pogodny, nasz…
Tajemnica Pontyfi katu, zawierzenia,
                                         cierpienia - wypełniła się.

Słońce zachodziło za wzgórza Romanum
Tybr biegł prądem przedwiośnianym
szarą wodą mijał mosty rzymskie
i wieść niósł do morza
„Odchodzi Papież Polak w podziemia
grot watykańskich, do katakumb, 
do początku, skąd się zaczęło.
Od krzyża przez katakumby, przez 
krzyże, łódź Piotrową 
     i dalej w świat…

Rzekami ulic płynęli Polacy
jak do źródła, 
bo zdrój żywego słowa prawdy 
przekazało i umilkło.
Źródło Mocy Bożej
w osobie kapłana, biskupa, 
kardynała, papieża…
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17.10.2005.
Nałęczów

Encyklika nienapisana

Umierał na oczach kamer, 
w bezdechu świata,
w oczekiwaniu na cud

Sprawił wśród nocy oczekiwań
że byliśmy jednością
kulstej Ziemi

Wstrzymali oddech Mahometanie,
Protestanci, Żydzi, Katolicy,
Prawosławni

Odchodził nie tylko On,
Odchodziła Wielka Miłość

Wołał do nas – nie mówiąc
Mówił oczekiwaniem na przejście
„Nie lękajcie się”

Przybliżyliśmy się do Boga
całą kulistą Ziemią,
przylgnęliśmy
 jak nigdy przedtem

„Szukałem was, a przyszliście
do mnie i za to Wam dziękuję”

Encyklika odejścia wyrazista
 - nienapisana
Nauczył nas jak odejść
            w ufności
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Wykonało się

Wiatr zamknął Pismo Święte na trumnie Jana Pawła II. Zamknęło się 
Jego ziemskie życie i ziemskie pielgrzymowanie pełne wzniosłych nauk 
i miłości do Boga i ludzi, tych najmniejszych, czekających na Niego 
w każdym zakątku świata, gdzie docierał z misją miłości dla każdego.

Dziś patrzy na nas „z okna Domu Ojca” jak mówił kard. J. Ratzinger, 
żegnając Jana Pawła II na Placu Św. Piotra. A nam nadal jest smutno. Do-
póki żył, był z nami. Dopóki widzieliśmy Go po śmierci, był. 

Wiemy, wierząc głęboko, że patrzy na nas z góry i nadal nas kocha, tak 
jak wszystkich na tej Ziemi, ale też wiemy, że do końca naszych dni, bę-
dzie Go rozpaczliwie brakować. Przez 27 lat dał nam tyle radości, wznio-
słości i nadziei, że teraz nie możemy unieść bólu. Dobry Ojcze, dzięku-
jemy Opatrzności za dar Wielkiego pontyfi katu, za osobę Jana Pawła II, 
Wielkiego Syna polskiej ziemi.

„Wszystkie drogi wiodły do Rzymu” 8 kwietnia 2005 roku. Najwięk-
szy pogrzeb w dziejach świata zgromadził miliony wielkich i małych. 
Przyszli tu z własnej woli, płynęli rzekami ulic, aby złożyć ostatni hołd, 
ostatnie pożegnanie Janowi Pawłowi II. Płynęły łzy żalu i dziękczynienia. 
Dobrze było nam z Tobą Drogi Ojcze Święty. Na transparentach napisano 
„Santo Subito” – Święty natychmiast! Tak skandowały tłumy. Cały świat, 
który znał Jana Pawła II modlił się w tym smutnym czasie.

W dniu pogrzebu zamarła cała Polska. Opustoszały ulice. Skupiliśmy 
się wszyscy na placach, w kościołach lub w mieszkaniach przy telewizo-
rach, aby być w dzień ostatni z naszym papieżem. Tej ciszy trzeba było 
nam i światu. Obyśmy umieli trwać w tym zamyśleniu i stosować nauki 
Jana Pawła II wobec siebie, wobec bliskich, wobec innych. Abyśmy umie-
li rozdawać miłość i aprobatę, abyśmy umieli przebaczać. Stać nas na to 
z miłości do Jana Pawła II, z miłości do Boga, którego nam tak przybliżył.

Tekst publikowany w rzeszowskiej„Gazecie Wyborczej”  
po śmierci Jana Pawła II – 1-2 kwietnia 2006 r.



Zdzisława Górska z Jego Ekscelencją Ks. Arcybiskupem 
Kazimierzem Nyczem po uroczystym wręczeniu tomików antologii 

„Z wiarą wiar” laureatom ogólnopolskiego konkursu „Rodacy wobec 
śmierci Jana Pawła II”. Pałac Wilanowski w Warszawie,  3.11.2010 r. 

/Fot. z arch. autorki/
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01.03.2006

       Pamięć przetrwa

Znów koło czasu o rok obrócone
Pamiętny dzień smutku
- kwiecień sypnął stokrotkami
po rzymskiej zieleni
Wody Tybru niezmiennie płyną
Strumienie pielgrzymów zdążają
do podziemi
Wypływają wzmocnioną falą
wiary i nadziei

Nad kopułą bazyliki
  wzleciał biały gołąb
jak wtedy w oknie nad Twoją głową

Pamiętamy w modlitwie

Pamięć przetrwa wszystko
Tym, którzy po nas przyjdą
  przekażemy Ciebie
w słowach, myślach, obrazach
W sercach wypełnionych
Twoim słowem, dobrocią
Twój następca Benedykt XVI pamięta 
Mówi do nas w naszym języku
  Nie lękamy się
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18.02.2007.

Ojcu Św. Janowi Pawłowi II

Zawsze jesteś dla nas
 dotknięciem Boga

Samą bielą i łaską
białym gołębiem
 na Placu Św. Piotra

Jesteś w myślach
 modlitwie
  uśmiechu
   i zatroskaniu

Szczęściem napełniony był ten
kto dotknął Twojej szaty
kto pomyślał Twoimi słowami
 Uzdrawiałeś modlitwą

- Tak głęboko i mocno
uwierzyłeś Najwyższemu
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02.04.2009.

     Nie miniesz nigdy, bo byłeś

W czwartą rocznicę odejścia Jana Pawła II.

Jesteś zawsze wśród nas
 chociaż w oddaleniu bieli
 nieskończonej,
 w bezbrzeżnej tonacji nieba
 wiecznej podróży
Idziemy nieporadni, nie zawsze
 znając kierunek
Byłeś dla nas płomieniem białym,
 który spalał w nas małość,
 nieśmiałość i ból
Byłeś otwarty dla najmniejszych
 szeroką bramą miłości,
 wysoką do sklepienia ludzkich
 możliwości
Swoim życiem przybliżyłeś nam Boga
 o lata świetlne
Byłeś blisko z Najwyższym i Jesteś
 w galaktyce pokory i miłości
 wiecznej
Odległość między nami z każdym dniem
 maleje
 boimy się odejścia, boimy się
 tego lotu w nieznane -
 do obiecanego Domu Ojca
 póki życie trwa
W cierpieniu jesteśmy najbliżej Ciebie 
 
My, tylko ludzie, dziękujemy Stwórcy
 za Twój Pontyfi kat
za Dar Pamięci
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10.09.2009.

    Do Ojca Świętego

Tęsknię za Tobą Ojcze Święty
Za Twoim gestem i spojrzeniem
Bóg Cię naznaczył swoim
  tchnieniem
I będąc ponad
  byłeś z nami

Tęsknię za Tobą Ojcze Święty
Tak byłeś dobry i znajomy
Patrzysz z błękitu na te strony
  i dusza czuje
Twoją obecność
  ponad nami
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21.01.2010.

              Bez Ciebie

Janowi Pawłowi II w piątą rocznicę odejścia

Dni mijają niezmiennie i noce
Świat się toczy, gdy Ciebie już nie ma
We wspomnieniach zostałeś i sercach
Pontyfi kat Twój – Boski Poemat

Pochylałeś się z troską nad nami
I do końca cierpiałeś w milczeniu
Kiedy słowa nie miały znaczenia
Siła Twoja – w Boskim Zawierzeniu

Gdzieś wysoko Dom Boży w przestworzach
Skąd spoglądasz na kraj swój z oddali
Może lepszym wyda się z wysoka
Jeśli mądrzej będziemy trwali…
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01.02.2010.

          Oczekiwanie

  Janowi Pawłowi II

Wracasz do nas Ojcze Święty
w blasku aureoli –
w konieczności badań, niedomówień,
podszeptów i udowodnień…
A przecież byłeś bez zarzutu,
bez skazy, w bieli pokory i czynów
Przekraczałeś bariery częstotliwości
podróży, słuchały Cię miliony,
poruszałeś najtwardszych łagodnością,
dobrocią błękitnego spojrzenia
Przytulałeś trędowatych i odrzuconych
Niech pytają „gdzie nie byłeś?”
Nie ma takiego kontynentu i kraju
Do Rosji Cię nie zaproszono…

Wracasz w aureoli świętości
w aureoli prawdy i zawierzenia
W blasku chwały ołtarzy
A dla nas byłeś za życia święty
obecnością i dobrocią
W bieli i aurze świętości Twego Pana!

„Czyż nie On właśnie widzi wszystko
w całej prawdzie?”

/Cytat z wiersza Jana Pawła II
„Obraz i podobieństwo”/
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Ołtarz główny z XVIII w. w kościele 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

i Bożego Ciała w Strzyżowie z II połowy 
XV w., konsekrowanym w 1494 r.

Słynący łaskami obraz Niepokalanego 
Poczęcia NMP znany jako obraz Matki 
Bożej Strzyżowskiej z drugiej połowy 
XVII w. /Fot. z arch. parafi i Strzyżów /
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27.03.2011. 

          Ponad czasem

Na uroczystość beatyfi kacji Jana Pawła II
1 maja 2011 w Rzymie.

Po wiernym życiu
 zatrzymałeś się
w strukturze kryształu
w Bożej przestrzeni
nieskończonej doskonałości
Dotknąłeś ostatecznej Prawdy

Ojcze Święty, nasz polski
 ikono zdarzeń
Słowem burzyłeś mury
Dobrocią zmieniałeś ustroje
Bezbronny w swej ufności
budziłeś taki lęk
że kule zamachowca
 chciały przeciąć Twoją misję
 Twoje życie

Mocą Bożą miałeś trwać
aby dać świadectwo Prawdzie
 Zachwiały się trony zła

ale Tron Prawdy nie upadł
Jest ponad czasem obecnym
 i przyszłym
Z Woli i Mocy Najwyższego
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8.06.2011.    

          Pośrednictwo

  Janowi Pawłowi II

Ziemia jest pyłkiem w Kosmosie
i Bóg może ją strzepnąć
  drgnieniem myśli
To kim jestem ja
z moją świadomością
wolną wolą
pojmowaniem świata
i ciągiem próśb nowych,
ważnych i niezbędnych
z których wiele
zostało wysłuchanych…
  za pośrednictwem

Kiedyś się dowiem
  jaki jest Bóg



Kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie z 1672 r.
/Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Strzyżowie/

XVII-wieczny, barokowy ołtarz główny z obrazem św. Katarzyny 
oraz rzeźbami Jakuba i Joachima w Gogołowie. /Fot. A. P. Gwiszcz/
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08.06.2011.

Błogosławiony Jan Paweł II

 Beatyfi kacja Jana Pawła II – 1 maja 2011 r.

Kiedy zostałeś sam na krakowskiej
  ziemi
okrutny teatr wojny trwał
  Gdzie iść
Znalazłeś pokorę, wosk miękki
  jak serce
i zapas oliwy do lamp światłości

Znalazłeś czas dla Boga. Leżąc
krzyżem w podziemiu kapłaństwa
  Zawierzyłeś
Miałeś czas dla milionów
i chwilę jak wieczność dla
  tracącego nadzieję
Odkryłeś strumień oczu bystry 
  i rwący
aby tłum zobaczyć pojedyńczo
Twoje słowa otwierały w nas
  niepojętą przestrzeń

Tak blisko za Tobą stał Bóg 

Jak piękny i dobry jest On
  już wiesz
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09.06.2011. 

                        Lot

Umieranie to jak lot samolotem
na niezmierzonej wysokości
Kiedy wiatr od Ducha Świętego
zamknie najważniejszą księgę

Raz się rodzę i raz odchodzę

Między tymi prawdami
rozpięta cienka linia życia
po której stąpać trzeba z wprawą
  linoskoczka
nie tracąc równowagi

Czasem krople potu są bolesne
                              
Gdzie jest Weronika

Chusta nie musi być biała
  Jedynie gest
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18.06.2011. 

            Z wysokości

Jak nas widzisz Ojcze Święty
 z niepojętej wysokości
Skąd Tatry możesz dotknąć ręką,
Dolomity pogładzić wzrokiem

Jak nas widzisz wśród zieleni
 soczystej
w płatkach dzikiej róży, maków
i kwitnącego przepychem bieli 
 czarnego bzu

Jak nas widzisz szukających pracy,
w rodzinach, na szybkich drogach,
zapalających znicze…

Uczymy się opornie alfabetu
 miłości
Nadal dukamy osobne sylaby
 zmieniające sens
Dotąd nie ułożyliśmy pełnych
 zdań zgody 
Prawdę przydeptano boleśnie
nie może powstać o własnych siłach
Politycy krzyczą
 Czas ucieka 

Ty, Ojcze Święty nie chcesz tylu 
 spiżowych pomników

Wystarczy pomnik prawdy i zgody
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18.01.2014.

Przed kanonizacją Jana Pawła II

           27.04.2014.  

Kiedy potęga Boga wpisze 
Twoje Imię w litanię Świętych,
Plac Świętego Piotra zafaluje 
naszym dziękczynieniem,
głos ludu znów dotrze do nieba
 „Santo Subito!”
Wzlecą w niebo białe gołębie 
Wypełniło się życie i wola Najwyższego
Zobacz z wysokości ilu nas ociera 
radość z łez,
w ilu z nas topnieje chłodny
skrawek serca,
 Kiedyś nas ożywiłeś
przekonałeś, przytuliłeś, umocniłeś
Wiem, nie idziemy wszyscy
wskazaną drogą
Duch Święty zstąpił i odnowił
oblicze ziemi na Twą prośbę, 
ale zły ptak - gender
burzy nasz spokój i nasze gniazda
Pozwól Ojcze, dzisiaj Święty
 znaleźć ułamek czasu
dla Boga, jeden dziesiątek dyskusji
zamienić na dziesiątek różańca,
w ciszy zobaczyć piękno i dobro 
w oczach dzieci niewinność i ufność
 Pomóż w drugim człowieku
zobaczyć siebie i troskę bliźniego 
 Byśmy mocni byli Bożą mocą
w czasie nam danym
Niech się święci imię Twoje 



57

w chwale Pana Najwyższego,
który Cię naznaczył i wywyższył
 Dla nas zostaniesz bliski,
słuchający, uśmiechnięty nad światem
 Nasz, Polski Ojcze Święty 
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13.02.2014.

Kanonizacja - 27.04.2014

Świętemu Janowi Pawłowi II

Czas nadszedł większy od innych,
jak biel opłatka w komunii świętej
nad tafl ą spokojnej wody
z rozlaną oliwą prawdy
W służbie Bogu i zatroskaniu
o innych, w cierpieniu i zawierzeniu

Order cnót nadany z Bożej woli –
dla nadziei świata i Polaków



Ołtarz główny i późnobarokowe ołtarze boczne pochodzące z początku 
XVIII w. w kościele w Lubli. /Fot. A.P. Gwiszcz/

Kościół pw. św. Mikołaja w Lubli, jeden z cenniejszych przykładów 
późnogotyckiego  drewnianego budownictwa sakralnego na Podkarpaciu, 

zabytek grupy I z XV wieku. /Fot. z arch. parafi i Lubla/
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06.01.2014.

         * * *

Jak być świętym 
 przejrzystym
 jak łza
i bliskim jak niewinna
 kropla
 na policzku
 dziecka





PANIE NASZ
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17.06.1992.

          * * *

Panie mój
Stoję codziennie przed
Twym Obliczem
Obdarz mnie Boże 
tylko miłością

Bez niej jestem
niczym
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02.07.1995.

          Lilie

stoję przed liliami
białymi
w ogródku
i prawie klękam
pod siłą zapachu
wyniosłych kwiatów

nie znam twarzy Boga
nie wiem jaką mam
drogę
przed sobą

 skoro lilie są
 tak niedościgłe piękne
 jaki jest Bóg
                                            



Ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII w., uzupełniany w XIX w. 
w kościele w Lutczy. /Fot. z arch. parafi i Lutcza/

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutczy, 
najstarsza świątynia drewniana na naszym terenie, wzniesiona ok. 1464 r. 

w tradycji późnogotyckiej. /Fot. z arch. parafi i Lutcza/
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28.03.1999.
Kołobrzeg

Niedziela Palmowa I

Boże Wszechmogący,
 i Nieskończony
Jesteś w morzu i krzyczących
 mewach
W czerwieni nieba i kuli słońca
 spadającego w otchłań
 wód
W palmowych rysunkach fal
 ruchomych
W przeczuciu męki i nadziei
 Zmartwychwstania
W niebie jaśniejącym od chwały

Jesteś i w nas niedoczytanych
 do końca
I w nas nieświadomych
 najczęściej
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1.04.1999.
Kołobrzeg

   Wielki Czwartek

Jak słonecznie po dwóch
  tysiącleciach
Nie widać grozy i się nie zanosi
Morze spokojne jedwabiem
rozwija falę za falą
I dziwnie czuła tkliwość piasku
i powietrza

Dla mnie cudem wpisanej w pejzaż
razem z mewami w górze
i spokojem łabędzi u stóp
Pytać co było zapisane
a co zamierzone męką Syna
tylko nietaktem jest wobec
cierpienia i przestrzeni wieczności

I wobec TEGO, który cały
grzech i ból świata
Krzyżem męki wpisanym
w niebo i ziemię
  dla nas odmienił
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02.04.1999.

   Wielki Piątek

Niepokój na niebie
i morze wzburzone
Chłód wiatru od morza
  przeraża
A gdzie my winni niewinni
jeszcze między ziemią
  a niebem
świadomi nieświadomi
tego co się wydarzyło
  na krzyżu
Cichnie wszelkie stworzenie
kiedy Syn Boży oddaje
  życie
za nasze zbawienie
  ...któryś
za nas cierpiał rany...
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03.04.1999.
Kołobrzeg

     Wielka Sobota

Święci morska woda
 białą mewę
Świat w ciszy czeka 
 aż uderzą dzwony
W chłodzie nocy
 krzyż od wieków
 wpisany w niebo i ziemię
Nad nim biała twarz księżyca
Jak Hostia ponad życiem
A ciało – tunel mroczny
 do wieczności
Byle życie udźwignąć do końca
Byle nie zwątpić, nie upaść
Wiarą przenosić góry
 niemożności
Nadzieja i moc radości
 w Zmartwychwstaniu
 i Odkupieniu
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1992.

   Wielka Niedziela

Wstrzymaj bieg
 Dokąd pędzisz
Może chcesz zbyt wiele?
 Wsłuchaj się
w bicie dzwonów
 w strzyżowskim kościele

Nie bój się,
 nie na trwogę
serca rozedrganie
 Śpiew niesie...
Alleluja!
To jest Zmartwychwstanie!
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24.03.2000.

    pustynnie

  córce Joli

czasem przypominam 
pustynię
piasek przesuwa się
z wydmy na wydmę
i ta bezwzględna
suchość myśli

kropla deszczu w słowie
niespodziewanym
przemienia część
odczuć
w zieleń odżywczą
i lekko iść nawet 
po piasku

coś dobrego przychodzi
zawsze spoza nas
z czasu nieznanego
nie z przypadku
 



Tryptyk Sacra Conversazione, przedstawiający patrona świątyni 
św. Mikołaja oraz sceny z jego żywota datowany na początek XVI stulecia 
w kościele w Połomi. /Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Strzyżowie/

Kościół pw. św. Mikołaja w Połomi z 1577 r. 
/Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Strzyżowie/
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11.10.2000.

        Prośba

Nie zabieraj mi Panie
krajobrazów zielonych
dymem ognisk przymglonych
pod słońce

mojej wyboistej drogi
do zamglonego celu

pieczenia powiek
kiedy nie może przecisnąć
się łza

niewytłumaczonej chęci
na życie

Nie zabieraj mi Panie
cierpienia
Ono jedno było
najbliżej mnie
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23.10.2000.

       kroki

idę do Ciebie Boże
krok po kroku
wznosząc się i opadając
jak liść jesieni
spadający cicho

idę do Ciebie Boże
przez śniegowe pola
przez zielone oziminy
i gwar życia

kurczy się mój krajobraz
i widnokręgi otaczają
mnie mocniej
bezwiednie

zostawię kiedyś
zachwyt oczu
słowa
niewypowiedziane

odejdę w chmurę
bieli nieskończonej,
może w objęciach jasności
zobaczę Ciebie, Panie
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31.12.2000.

      Dwa Tysiące Lat

Pierwsze Tysiąclecie zaczęło się
     Wielką Nadzieją
          Narodził się Bóg

Nauczył nas wszystkiego,
byśmy byli szczęśliwi,
Bo nie dla siebie tu przyszedł.
Tyle czasu nam dano, by 
uporządkować świat
Aby słowo tak znaczyło tak
Bóg umarł na krzyżu

A my dzień za dniem
stulecie za stuleciem
perfekcyjnie robimy
coraz doskonalszą broń
aby zabijać
takich jak my

Czy w Trzecim Tysiącleciu
znajdziemy poligon umysłów
aby zdetonować nienawiść?
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10.12.2001.

        Nie śmiem

Nie piszę wprost, że mnie
kochasz, Boże
gdzieżbym śmiała
ja z małego miasteczka
na południu kraju

Czytam wiersze swoje
i cudze
Wzruszam się, kiedy na rzęsach
topnieje płatek śniegu
nieskończenie precyzyjny,
Twojego pomysłu
Słyszę szepty traw
najniższych
a Twój zachód słońca 
zamienia mnie w żonę Lota
Świecą mi lampy słoneczników
w biały dzień
a pod zapachem lilii
przyklękam

Nauczona pokory tutejszej
nie piszę wprost,
że mnie kochasz, Boże
Wśród tylu darów... jestem
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                                    07.03.2003.

               Ból

Czas i przestrzeń właściwie
nie istnieją
jeśli wiara mocniejsza jest
od człowieka

Ból jest tylko dotykalny
prawdziwy
nie umiera od krzyku
ani od milczenia

Może od przebaczenia
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5.09.2003. 
Elizabeth, N.J.

 

             Modlitwa

Ojcze Przedwieczny, TY który
Jesteś od Początku Wszystkiego
i Będziesz po wszystkiego końcu,
Ty, który jesteś ponad Galaktykami
Galaktyk, 
TY, który nie musisz mieć Imienia
nam dostępnego,
TY, którego mocy nie 
zniszczy czas plastikowych 
zegarków
Wejrzyj na mnie, której nie widać,
nie słychać.
Moja małość jest wyobrażalna,
chwilowa jak podział komórki
a czas krótki w istnieniu danym
na ułamki wieczności
niedostrzegalne.
Jestem, bo wiem
o TOBIE, że JESTEŚ, BYŁEŚ
i BĘDZIESZ
Tyle mój rozum z ziarenka maku
pojąć może
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20.12.2003.
Elizabeth, N.J.

              Który Jesteś

Promieniu światła, który jesteś
przy mnie
Który przecinasz myśli i sumienie
nie gaśnij nigdy
Bo cóż ja bez Ciebie
Cienką linijką jak sekundy nitka
oświetlasz nasze
prochy i zwątpienia
Ufna jak dziecko, kiedy rano wstaję
rozplątać węzły losu i złudzenia
Promieniu jasny, kosmiczna nagrodo
Nie gaśnij przy mnie, zmuś mnie
do oddechu
Tyle jest mocy prawdy
w niejednym człowieku
przykrytych głazem wielkich 
interesów
Sprzedać czy kupić „oto jest pytanie”
Ostatnio tylko wielkie sprzedawanie
Zgubiony człowiek z przebłyskiem
promienia
może ocali choć rąbek sumienia
i cząstkę ciszy, kiedy spojrzy w Ciebie

Proszę, nie znikaj światłości na niebie
Bądź wieczną zorzą w ciemności północy
ranną jutrzenką w odczuciach poetów
i mocą wiary w labiryntach próżnych

 Biletem w przyszłość
  zbłąkanym podróżnym                           
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25.12.2003. 
Elizabeth, N.J.

                    Narodziny

Obraz Fiori da Urbino /1535-1612/

Domaluję Ci dzieciątko żółtą aureolę
fl amastrem, na czarno-białej gazecie
W stajence zwyczajnie, zza drabiny siano
i bydlątko zdziwione gościem niecodziennym,
Ty, Panie, też na sianie łąkowym
A mamusia Twoja pięknieje radością
Tatuś mocniejszy od innych, zaprasza kogoś
Od Ciebie maleńkiego światłość bije
nieziemska
I tak już zostanie
Czy wszyscy ją dostrzegą czy nie

Za wielką wodą 2003 lata po Twym Narodzeniu
złocenia kapią z wystaw pewno dla Ciebie
Światełka płoną polarną zorzą kolorów,
nie widać gwiazd z Twojego nieba
A deszcz leje jak z cebra

Nazwożono towarów. Wszystkiego w nadmiarze.
Kupują, sprzedają w Boże Narodzenie też.
Aby Ci dzieciątko nie brakło niczego do sianka.
Bezdomni w opuszczonych stajenkach fabryk,
brudni, zarośnięci, bez opłatka, 
rozgrzani byle alkoholem i ognikiem papierosa.
Są i bogaci w wytwornych salonach. Nic o nich
nie wiem. Nie widać ich zza przyciemnionych
szyb i żaluzji. To świat szlachetny.

Jest też cisza bez rozmowy, w sercach
wypaliła się lampka oliwna do cna.
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Są pierogi z grzybami, barszcz czerwony z uszkami
i opłatki bielsze niż przyszłość niezapisana
Lulajże Jezuniu, ktoś zanucił cicho,

W głębi człowieka jest miejsce dla łez,
Niech sobie płyną, byle nikt nie widział
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25.12.03. 
Elizabeth, N.J. 

               Lulajże, lulaj…

Lulajże, Jezuniu w polskiej kolędzie
i w sercu polskim, które jest wszędzie
Lulaj w kościołach i w naszych domach,
świeczki się palą i wspomnień słoma
Nie wyciągnę dzisiaj źdźbła spod obrusa,
aby nie zbudzić Pana Jezusa
Źdźbła nie wyciągnę, by lat nie liczyć
ile wigilii zostało w życiu
Mateczka czuwa na opłatku białym, 
aby się wyspał Jezusek mały
Lulaj Jezuniu i śpij spokojnie
nie myśl o troskach, nie myśl o wojnie
Zamknij oczęta, nie patrz na świat,
dziś trudno zgadnąć, kto wróg, kto brat…
Lulajże Jezuniu, nie bądź dorosły
bo Cię czeka krzywda i same troski
Oczęta ufne do góry wznieś, 
bo będziesz musiał 
krzyż ciężki nieść

Lulaj, pókiś mały…



Jedna z ikon wewnątrz cerkwi 
w Bonarówce.

/Fot. z arch. Starostwa 
Powiatowego w Strzyżowie/

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Bonarówce 
z I poł. XVII wieku, obecnie kościół rzymskokatolicki. /Fot. St. Dybich/
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20.08.2004 
Bardejov, Słowacja 

              W gotyku

W Bardejovie na rynku chodzą
zegary
na szczudłach wież i wieżyczek
Mimo że czas zatrzymał się 
w gotyku
Wejście do katedry płatne,
tak na modlitwę jak na zwiedzanie
Wchodzę w tło muzyki
Na czerwonym suknie ławek
rozmyślam
przy św. Antonim i św. Teresie
Ołtarze-tryptyki jak u Wita Stwosza
Gotyckie madonny o twarzach
jednakowo zamyślonych
z czasów bitwy pod Grunwaldem
nie zdają sobie sprawy
jak są cenne
Chłód i powaga katedry
przenosi myśli w czasie
na odległość niepojętą
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01.01.2005.

              dary

znów dano mi, nam
zeszyt białych 365 kart
na obiektywny pamiętnik
zapisz je z wysiłkiem
równo
linia po linii
najlepszym co potrafi sz
co umiesz
czego się nauczysz
/nie jest za późno/
aby nie skrzywdzić nikogo
ani samego siebie

nie mówię, że to łatwe
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19.09.2005.

          Credo

Wierzę Bożemu Słowu
wiarą ziarna
rzuconego
w żyzną ciepłą 
ziemię
że wyda owoc obfi ty
i kłos ciężki pochyli
z pokorą
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25.09.2005.

      Warto być

Chociaż przez chwilę
 warto być
Oglądać wschody
 i zachody
Przez życie idąc
 szukać dróg
Do źródeł 
 czystej wody
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25.09.2006.

              ...Niebo

Jesień przychodzi w rozlanym
 słońcu
Smagliczka pachnie mocno
i chyli bielutkie głowy
w trosce o jutro ogrodu
 A niebo...
Najczystsze wiatru źrenice,
kosmiczną głębią
 chusta niebieska
Niebo nam prawdę objawia
Ufnością i wiarą
 dziecka...
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29.03.2007.

              Ten krzyż                                  

Było chłodno. Wiatr smagał
 wschodnim biczem pełne nadziei 
 pierwiosnki.
Bezradne świerki potrząsały gałęziami
Wokół kościoła pusto
 Ten krzyż był taki sam
Leżał bezradnie na płytach
szarej posadzki,
ze śladami żółtej ziemi,
świeżo wykopany, jakby ktoś 
go używał
 Jak wtedy na Golgocie
 przerażał samotnością.

Zawirowały myśli
Gdyby trzeba było
rozkrzyżować ręce, czekać
na ból gwoździ  rozrywających 
ścięgna i kości, 
na wybuch krwi…
Patrzeć na skamieniałych z bólu
bliskich,
słuchać drwin tłumu…
 To za trudne, za wielkie
  zbyt bolesne, po ludzku
 niemożliwe…
A jednak stało się i wykonało.
Dla czlowieka za trudne,
dla Boga równie bolesne…
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 Poniosą ten krzyż rodacy,
 wielkopiątkową drogą, na wzgórze
 do Matki Bolesnej,
w zamyśleniu – współczuć i dziękować
za wiarę, za „fi at”, za ból,
i odkupienie      
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7.06.2007.
Boże Ciało – Nałęczów

          Jesteś

Jesteś obecny Panie
w zapachu jaśminu
w kremowych płatkach
delikatności kwiatu

W prześwitach słońca
przez gęstwinę liści

W piórach nieświadomego
kosa na cienkiej gałęzi

We wszystkim co widzę
i czego dostrzec nie potrafi ę

Jesteś w strukturze kryształu
i w zwojach umysłu
 
We mnie niecierpliwej
i widząc czyny nasze
- wątpiącej



Obraz „Św. Anny Samotrzeć 
ze Św. Józefem” z II poł. XVII w. 

wg Rubensa, z kościoła w Niewodnej. 
/Fot. z arch. parafi i Niewodna/

Kościół pw. Św. Anny w Niewodnej, konsekrowany w 1926 r.
/Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Strzyżowie/
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30.06.2007.

                  smutek

„ smutek zgubił wielu i nie ma zeń 
żadnego pożytku” – Księga Mądrości Syracha

smutek jest we mnie od dziecka
snuje się pajęczyną
obejmuje mnie 
trzyma w ramionach nieoczekiwanych

smutek widzę w falujących łanach
i w krwawych łzach makowych 
płatków
nawet w tęczy jest tęsknota 
i nieosiągalność

smutek jest w śpiewie
w języku jidysz
w klezmerskiej muzyce
i szabatowym zawodzeniu

nie ma zeń żadnego pożytku
jak głosi Mędrzec
ale bez śpiewności smutku
radość byłaby popiołem

bo smutek przenosi nas
na drugą stronę duszy
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21.03.2008.

    Wielki Piątek w Jerozolimie                        

    /przekaz radiowy/

Tą samą drogą niosą krzyż, śpiewają…
Przyjechali z całego świata .
Chcieli to przeżyć, iść …
Nikt ich nie ukrzyżuje.
Jest demokracja, wolność…
Harmider kupców zagłusza
różnojęzyczny śpiew,
handel trwa, przekrzykiwania, śmiech…
Kolory, rzeczy są ważniejsze od nas
Jak wtedy dwa tysiące i osiem lat temu…

Żydzi obchodzą święto Purim, 
wesoły karnawał
Trudno się dziwić, każdy ma swoje
wyzwolenie, od Persów... czy
Bawią się w domach, lokalach…
Nie ma widzów.

Jerozolima przez wieki widziała wiele!
Nad głosami procesji wibruje głośny 
śpiew muezina. Przez mikrofony
nawołuje do modłów…
Biskup w Bazylice Grobu nie może
użyć mikrofonu 
Jego głos nie dociera do wszystkich 
zebranych…

Hałas bazaru zagłusza resztki śpiewu…
w mieście trzech religii.
Prawosławni też mają procesję i śpiew.
Żyjemy na targowisku,
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hałas mediów nie pozwala myśleć.
Nie widzimy już siebie, nie mówiąc
o kimś. Zagłuszono nas i ogłuszono
czasem teraźniejszym.
A przeszłość Golgoty i Zmartwychwstania
sięga do początku i w nieskończoną
przyszłość.
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23.01.2009.

                          Boję się
        Pamięci Rodziców

Boję się odejścia
 w chłodną przepaść
  błękitnych galaktyk
Gdzie chłód samotności
 i zagubienie
  to długość lat świetlnych

Boję się odejścia
 od znanej podstawy Ziemi
  i jej nieustannych kłopotów
Boję się odejścia od życia
 które trzyma mnie kurczowo
  w zachwycie

Boję się, a wierzę, że tam
 zjawi się mama, która wszystko
  wiedziała na pewno
I tato, który śmiał się w życiu
 przede wszystkim
  i odszedł bez pożegnania

Światło płynące z bezkresu miłości
 otoczy nas obłokiem
  niedostępnym wyobrażeniom
A jednak boję się…
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30.04.2009.
Pustynia Judzka

              Ścieżki wiary
                Ks. dziekanowi Janowi Wolakowi

Jerozolima będzie ze mną wszędzie
 wrosła we mnie drzewem
 oliwnym
W kwiatach myśli
 i łodygach wspomnień
nieustanny obraz trwa

Jezioro Genezaret przelewa się
 łagodnością
 z myśli na myśl
Tutaj Bóg zostawiał ślady stóp,
 schody słów
 budowle prawdy
 strzeliste wieże nadziei
Męką Krzyża wytyczył ścieżki wiary,
 które potężnieją z czasem,
 obejmując świat
Czym bylibyśmy dziś /jeśli byśmy byli/
 bez tysięcy świątyń,
 bez Zwiastowania
 bez Narodzenia
 bez Krzyżowej Drogi
 bez Zmartwychwstania

W nas i wokół nas byłby dziś
 tylko piach pustyni

                                                                                                   
                                                                        



104

01.05.2009.
Jerycho

           Góra Kuszenia

Rozpalona wspomnieniem żaru
dwóch przeciwstawnych racji
 dobra i zła
Nic się nie stało
Boża mądrość jest ponad światem

Świat niby gotowy do odkupienia
Idzie jednak w stronę pokusy
migotliwych obrazów
i zagmatwanych idei na sprzedaż

Monastyry obejmują górę pasem
zamyślenia i zadziwienia
Ciekawi jadą w gondolowych
kolebkach pomyśleć nad sobą

Na dole oleandry wykipiały różem
mimo braku wody
Ich zapach przywraca pamięć

Ściele się jak podziękowanie
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17.05.2009.
Bolestraszyce 

         Pokłon ogrodów

Pełne kwiaty magnolii
 pozrywał wiatr
Rozłożone na zieleni
 jeszcze barwią ogród
Idę wśród zapachów,
 spływających bielą głogów
Zieleń ożywia jak źródło
 pokłon kwiatów-
 to mój pokłon

Kłaniam się płonącym
 pod słońce – różanecznikom,
w barwach różu z Pompei 
 i tęczowych pomarańczy
w porywach miłości ogrodów
 i boskiej, nieogarnionej 
 Wszechmocy
 kwitnienia
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20.05.2009.

                Jesteś

Jesteś nam potrzebny, Panie
przy przebudzeniu na tym świecie
od świtu do świtu
i w bezsenności trwania

Jesteś nam potrzebny
przy bieli welonu szczęścia
i w rozkwitłych bzach radości
Przy pękniętych sercach
i w czarnych tulipanach rozpaczy

Tu musimy Cię poznać i uwierzyć
Bo jak w bezkresie wieczności
odnajdziemy drogę do Ciebie
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09.06.2009.
Nazaret - Strzyżów  

Przedwieczne ogrody
        Pamięci ks. Adama Nowaka

Piwonie pióropuszem bieli
odcinają soczystą zieleń
od kopuły nieboskłonu

Dziś już nie wiem
co jest bielą obłoków
a co spełnionym marzeniem
kwiatowego zapachu

Lilie szykują się do wyjścia
w niezrównanej bieli
i woni niewinności

Lilie jak bazylika Zwiastowania
w górskim Nazarecie
z niewinnością przeźroczystą
i przemyślanym „fi at”

Lilie jak najbielsza statua
ślicznej Maryi
pełnej pokory i poddania się
wielkiemu wyzwaniu

Swoją niewinnością – lilie
są ponad najwyższe wieżowce
wielkich metropolii,
ponad ziemię i kosmiczne loty

Biały Nazaret był początkiem
naszej wiary
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26.07.2009.

                   Sól ziemi

  Pamięci mojej Mamy

Starość się nie wzrusza
 nie cieszy jak dziecko
 nie płacze na zawołanie
Odbiera przymglony obraz
 rzeczywistości
Jeszcze czeka na ciepło
 słów i słońca
pod grającą pszczołami jabłonią

Starość na starość nie spiera się
 o byle rację
Obojętnieje
 jak kwas z zasadą
 dając sól tej ziemi



Kościół pw. Świętej 
Trójcy w Czudcu 

wybudowany 
w latach 1713-1740. 
Sanktuarium Matki 
Bożej Czudeckiej. 

/Fot. z arch. Starostwa 
Powiatowego 
w Strzyżowie/

Obraz Matki Bożej Łaskawej 
Królowej Różańca Świętego 

z przełomu XV/XVI w., 
ukoronowany 8.09.2002 r.  przez 

ks. bp Kazimierza Górnego. 
/Fot. z arch. parafi i Czudec/
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13.09.2009.

              Suplika

Modlę się do Ciebie Panie
pustką duszy zranionej
  słowem
Modlę się nawet łykaniem
pastylek – na zdrowie ulotne

Szumem samochodów
nie do wytrzymania
i przemykaniem myśli
pomiędzy jazgotem reklam

Modlę się nadzieją na
niepewne nigdy jutro

Ciszą lasu raz na pół roku
Prześwitem promieni
kiedy słońce odchodzi

Modlę się eksplozją wiosny
pod sam sufi t nieba
i mozaiką opadających liści

Zimą modlę się nieskazitelnością 
Twych Narodzin
wypatrywaniem gwiazdy nadziei
i opłatkiem rozświetlonym
bliskością serc
                                
Proszę, aby to wszystko
  trwało jeszcze
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13.06.2011.

            Pocieszenie

Każdy nosi w sercu
 jakiś własny ból
Ból niewypowiedziany,
 czasem głębszy od morza

Ten ból zrozumieć może
 tylko wszechwiedzący Bóg
i łaskawości pełna
 Matka Boża
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21.06.2011.

             Ziemio moja

Ziemio moja, w zieleni spowita
  jak wieczny maj
Szmaragdy tonów pszenicy i żyta
  mój chlebny kraj
Lasów tajemnica i liści tyle
  ile jeszcze dni
Oby się spełniło, oby wiele było
  a z nimi my

Śpiewa mi panna zwiewna
  dzika róża – królewna
i odurzeniem białym pachnie
  czarny bez
Pole maków płonie, obrodzą wnet
  jabłonie
a rumiany żółto - białe sypią
  miliony gwiazd

Gra mi niebo nocą, gwiazd bliskość
  chwytam w dłonie
wyżej na nieboskłonie harfy 
  z muzyką sfer
Ojciec Święty w tej dali objął nas
  swym spojrzeniem
Bóg dobry - Bożym tchnieniem
  pokój tej ziemi śle..…



114

12.03.2012.

  Wielki Piątek

Wielkość nieziemska
Ziemią zatrzęsła
męka i ból
Śmierć pokonana

Pod krzyżem Matka
tej ziemi sól
Nie pękło serce
sam Bóg je wsparł

Krzyż do dziś stoi
 i będzie stał
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18.03.2012.

        Należna wysokość

Żyjemy w czasach niepokornych
w udziwnionej wolności
Codziennie przeżywamy ostry
fotoplastikon zdarzeń
 często niewiarygodnych
 jednak prawdziwych
Nie dotykamy siebie łagodnie
 rzadko patrzymy w oczy
 zapominając o prawdzie
Nie pojmujemy cierpienia
 ani skończoności drogi
Gdybyśmy rodzili się ciągle 
 na nowo, to także z pytaniem
 dokąd, po co
My jeszcze obecni mamy odpowiedź
 w krzyżu
Tylko bezmyślni usiłują zdjąć krzyż
 z należnej mu wysokości
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02.12.2010.

Kolęda strzyżowska

W takt kolędy kołysze się
  świat,
W rytm melodii i ludzkiej
  dobroci,
A Dziecina uśmiecha się
  tak,
Jakby świat cały chciała
  ozłocić!

W takt kolędy kołysze się
  myśl,
Dobro z serca wypływa dziś
  rzeką,
Wszyscy stają się bliscy
  w ten dzień,
Nawet Ci, którzy od nas
  daleko…

Biel opłatka przebacza 
  nam,
Każdą skargę co wraca
  echem,
Święte Dziecię z ufnością
  śpi,
Bo Maryja czuwa z Józefem…
 
Trzej królowie pukają do
  drzwi,
Gwiazda świeci na Bożą
  …chwałę,
W każdym sercu też może
  być,
Przez rok cały Betlejem 
  małe                    
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07.12.2012.

        Powroty

Wraca do mnie choinka
  niebogata
Na niej łańcuch słomkowy
  biała wata
Wraca orzechem w złocie
Białą zaspą przy znajomym
  płocie

I Wigilia pod dachem
  z serca
Mroźna ścieżka księżyca
  - pasterka
I dom babci – rozświetlona
  arka
Świeca Bogu – nikomu 
  ogarka

Za białą wspomnień 
  ścianą 
Za szybą zaparowaną 
Są twarze moich bliskich
Dobrocią zapisane

A Dzieciątko to samo
Przychodzi zawsze 
  w grudniu
Światło miłości topi
W głębokiej świata studni
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07.12. 2011.

       Moja  kolęda 

Przyszła do mnie kolęda
biała jak puch i zwiewna
Z błyskiem złotym od gwiazdy
  z Betlejem

I wróciła mnie dzieckiem
z dorosłości zdradzieckiej
bo już przeszłam daleką 
  drogę

Ciesz kolędo, wspominaj
Świętą Matkę i Syna
Jego życie na krzyżu
  rozpięte

Za daleko ten żłobek
droga kręta, nierówna
a w nas lęk odległości
  czy ludzi

A kolęda wciąż śpiewa
zimny wiatr gra na drzewach
Nutko zwiewna, aż boska
do Dzieciątka poprowadź
by drzwi serca dla wszystkich
  otworzyć...
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07.12.2013.

       W bieli wspomnień

Zapadamy się w zaspy wspomnień
I w dzieciństwa miękkie poduchy
Żeby życie przedłużyć trwale
I powstrzymać czasu podmuchy

Zapadamy się w śniegi wspomnień
W bieli żyją wciąż młodzi rodzice
I wigilia pachnie dzieciństwem
Łzy wzruszenia trzeba policzyć...

Spójrz – Dzieciątko znów schodzi z nieba
Do nas wszystkich, do ciebie, do nich
Światu więcej miłości potrzeba
Ono jedno potrafi  ją donieść

Niech ogrzeje stajenkę, żłóbeczek
I zziębnięte ręce Maryi
Żeby zdrowo się chował syneczek
A o krzyżu niech jeszcze nie myśli

Zaśpiewajmy jak niegdyś pasterze
Prowadzeni świetlistą drogą
Niech rozkwita w nas co szlachetne
Bóg, Ojczyzna, Miłość i Honor...
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26.06.2013.

      Tak wierzę

Wierzę, bo chcę,
że Matka Boża idzie 
 przez pola
Że każdy kłos i owoc
 to Boża wola

Wierzę i wiem,
 że Boża moc
Nasz los wyznacza
 Życie to łaska
Zapłatą za nie –
 miłość i praca
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01.11.2013.

        Nie pytam

Kiedyś los mnie usunie
z widzialnego świata 
jedynego jaki nieźle znam
I wejdę /jak mniemam/
w Ład Przestrzeni Stwórcy
w odcienie galaktyk niewyobrażalne
i świetlistą miłość
bez uporczywej zmiany czasu
złudnych kalendarzy 
i nareszcie bez zegarów

Od wtedy stanę się przeźroczysta
dla widzialnych
i tylko ryt ostry w kamieniu
imię moje zachowa w alei
na lat niewiele
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03.11.2013.                                           

               Niepewność

Jestem pewna, że Sykomora istniała
naprawdę
i chłodny wiatr na Górze Tabor
Stałam pod nią, czy to ta sama?
Drzewo urosło znacznie i pień wydał
się niezniszczalny
Milczeliśmy w gorącym oddechu
pustyni / wiało od Negev/
Nie z podziwu nad Zacheuszem
ale nad obecnością samego Jezusa

Idąc po Jego śladach, czy potrafi my
unieść się wiarą aż na Sykomorę
czy choćby kilka milimetrów 
  ponad własne ja
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19.11.2013.

Ksiądz Jerzy i Matka Jego                            

Jak ciężko umierać w bagażniku
pędzącego /dokąd ?/ samochodu
Za oparciem foteli – ludzie,
nie ludzie?!
Mówią po polsku, nie mówią 
o co chodzi...
Też mieli matkę i ojca...

Chora idea, czyjś nieludzki rozkaz
przeżarły sumienia
Dusi się związany ksiądz Jerzy,
drobny, szczupły
Mówił tylko o godności. o przebaczeniu
Zło dobrem zwyciężaj 
Przez krzyż idzie się do Zmartwychwstania,
innej drogi nie ma! 

Na zaporze w Płocku chlupnęła woda
Kamień w wodę – myślą oni,
skończone na zawsze
Można umyć ręce, odetchnąć...
Nie skończyło się i już się nie skończy
Ks. Jerzy błogosławiony na wieki

Oni odpowiedzą przed Tym, 
który wie o nas wszystko

Ona, Matka bólu pełna, potrafi  powiedzieć
po męczeńskiej śmierci syna:
Przebaczam!
Jak się chciało być matką kapłana, to trzeba
być matką męczennika!
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Po beatyfi kacji:
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości!
W radości z Panem Zastępów!

19. 10.1984 roku zginął śmiercią męczeńską Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko.
19.11. 2013 roku odeszła do Pana Marianna Popiełuszko, 
bolesna Matka
błogosławionego kapłana „Solidarności”.
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11.12.2013.

   Święty Mikołaj

Spóźnił się Święty Mikołaj
 jak zwykle
to nie świętych wina
spóźniliśmy się wszyscy
Nie daliśmy daru słów
łagodnych, rozumnych
ani czułości i oddania
 mimo wszystko
mimo naszych wad i cudzych

Czekamy aż stuknie wieko

Żałujemy stopionymi łzami
gromnicy nieodwracalnie

Póki jesteśmy nie jest
 za późno
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30.12.2013.

           Tylko kropla

Kropla wody potrafi  podzielić
świat na pół
przepełnić kielich
Przeciąć, oddalić odpowiednio
splątanym drutem
nawiniętym na mroźny sopel lodu
Sopel może przekłuć serce
drgnieniem krzywdy obcej
niewinnym płaczem dziecka

Opłatek przybliża otula
przebacza mocą bieli
wierszem czystym
płynącym
z głębi
jak boska łza
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01.02.2014.

           Nad miastem

  Święto Ofi arowania Pańskiego

Lasy pięknieją w kobalcie i granacie
z poświatą brązu i fi oletu
na godowskich wzgórzach
Pąki buków rwą się do życia, 
powietrze w odwilży słonecznej
obraz przybliża
Śnieg płatem najbielszym ramy pól 
wypełnia, podkreśla moc koloru, 
siłę życia w lasach,
nadzieję w nas
 Tyle przedwiośni przeżyłam,
każde z nich bogatsze, oczekiwane
Nie pytam, ile jeszcze
Niech tylko soki ruszą w słońcu
niech pęcznieją pąki i liście rozprostują
delikatność zieleni,
wszystko staje się możliwe
Matka Boska Gromniczna 
płomyk obrony zapali przed wilkiem
głodnym, przed pokuszeniem teorii
nieludzkich
Światło świec zapłonie wokól
i w nas, bo ciemność niesie zło
i występek...
Nad miastem lasy przedwiośniane
kolorowieją z umiarem
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07.01.2014.

Nota biografi czna /skrócona/

Zdzisława Górska –  poetka, prozatorka, publicystka, eseistka i malar-
ka. Urodzona w Strzyżowie, gdzie obecnie mieszka. Kilka lat mieszkała 
w USA, co ma wyraz w Jej twórczości.

Od 2003 roku – jest członkiem ZLP O/w Rzeszowie. Od 2004 roku jest 
członkiem Polish American Poets Academy w Wellington N.J. USA.

Laureatka wielu konkursów poezji; 
O „Laur WiM” Strzyżów 1995 i 1996,
O „Lampę Łukasiewicza” Krosno 2000. także II i III miejsca 
W „Konfrontacjach” – Leszno 1999 i 2000 – II i III miejsca.
Są też II i III miejsca w konkursach w Tarnowie, Świdniku, Dukli, 

Piwnicznej. 
Najważniejsze nagrody: w USA to I i II miejsce w Konkursie Kongre-

su Polonii Amerykańskiej w 2003 roku.
W 2012 roku otrzymała Grand Prix w Krakowie w konkursie „Dać 

Świadectwo”, jako nagrodę - wydano tomik poezji „Wyprzedaż złudzeń”
Autorka 8 tomików wierszy:

1. „Wieczne źródło” – 1996
2. „Przesiewanie czasu” – 1999
3. „Po rajskim jabłku Ziemi idę” – 2002
4. „Atlantycka Huśtawka” – 2006
5. „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w darze” – 2007”
6. „Warto być” – 2007
7. „Odlatuje czas” – 2012
8. „Wyprzedaż złudzeń” – 2012,
---- i jednej książki prozą - „Przylądki mojej nadziei”- 2010, związanej 
z pobytem w USA.

Za tomik poezji „Atlantycka huśtawka” w roku 2007 otrzymała „Zło-
te Pióro” Honorową Nagrodę ZLP O/w Rzeszowie. Drugie „Złote Pióro” 
otrzymała za prozę „Przylądki mojej nadziei” w roku 2011.

Publikowała w nowojorskim „Nowym Dzienniku” wiersze i prozę, 
miała szereg wywiadów, w Radio Rzeszów i TV Rzeszów oraz w Radio 
Polonijnym.
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Jej wiersze znajdują się w wielu antologiach polskich, słowiańskich, 
emigracyjnych i rzeszowskiego Oddziału ZLP., a taże w antologii „Z Wia-
rą wiar” Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Odznakę „Zasłużony działacz kultury” w 2002 roku przyznał autorce 
Minister Kultury.

Miasto i Powiat Strzyżów uhonorowało autorkę dyplomem „Zasłużo-
ny dla Miasta i Powiatu” w roku 2002 i 2005. W roku 2009 otrzymała Ho-
norową Nagrodę Miasta Strzyżowa w dziedzinie Oświaty i Kultury „Sta-
tuetkę Św. Michała”. Publikuje od roku 1996 w pismach polskich i zagra-
nicznych. Czynnie uczestniczy w pracach ZLP O/w Rzeszowie, w życiu 
kulturalnym Rzeszowa i Strzyżowa.
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