Henryka Stadnicka

trzy gwiazdy - wiara, nadzieja i miłość

Tytułem wstępu
Trzy gwiazdy - wiara, nadzieja i miłość, to kolejny zbiorek wierszy Henryki Stadnickiej, wierszy
treść których najogólniej rzecz ujmując zawarta jest w tytule zbiorku. Wiara - autorka aż nadto
wyraźnie wskazuje jak ważnym elementem jest w naszym duchowym życiu Wiara, to gwiazda przewodnia,
co świeci w mrokach żywota,
ona wśród troski codziennej
w sercu jak jasność lśni złota.
Nadzieja - to wartość ponadczasowa, dzięki niej możemy przejść obronną ręką przez życie, nauczyć
się czekać na dobre chwile, czasem bardzo krótko trwające, które pozwalają nam uwierzyć w
siebie, w przyjaciół, w sens życia...
To ona życie oświeca,
uświęcą obecną chwilę,
odwagę daje i siłę...
Miłość -

to przewodni temat tego zbiorku - kochaj ludzi jak braci, Bóg ci tym samym odpłaci...

Wiersze są proste w swej formie, nie znajdziemy tutaj żadnych przenośni, metafor i innych środków
artystycznego wyrazu, dlatego nie należy ich oceniać pod względem wartości literackich - jest to
raczej zapis emocjonalnych stanów Autorki, jej przeżyć, doświadczeń, radości, oczekiwań - krótko
mówiąc kawałeczek życia wierszem zapisany.
Regina Smoter Grzeszkiewicz

Wiara
Wiara, to gwiazda przewodnia,
co świeci w mrokach żywota,
ona wśród troski codziennej
w sercu jak jasność lśni złota.
27. XII. 2014 roku

Nadzieja
Nadzieja, do druga gwiazda promienna i wzniosła,
zapalaj dla niej promyczek w sercu
by stale była radosna.
To ona życie oświeca,
uświęcą obecną chwilę,
odwagę daje i siłę...
2. X. 2013 roku
Słowa wypowiedziane dawniej przez Ojca Św. Jana Pawła II - "bez wartości chrześcijańskiej Europa stanie się
domem wybudowanym na piasku..."

Trzecia gwiazda - miłość
Trzecia gwiazda to miłość
czystych uczuć skarbnica,
pielęgnujmy ją w sercu
niech swą szczerością zachwyca kochaj ludzi jak braci,
Bóg ci tym samym odpłaci....
Ten zawód
Wybrałem ten właśnie zawód
widocznie matko los tak chciał,
na posterunku zostałem
taka nagrodę mi dał.
Przyjaciół mieć, to mi się marzy,
więcej o nic nie proszę mundur zielony, też mi do twarzy,
a Godło Polskie z honorem noszę.
Ja się nie skarżę, na noce nieprzespane
na ciężkie nieraz dni,
chcę ludziom służyć matko,
ich wdzięczność wystarczy mi.
Dla nas poeci mało wierszy piszą
piosenek więcej się śpiewa,
lecz wiem, że życie jest twarde ,

to samo szumią mi drzewa.
Do mnie należy trudne zadanie pogodzić ludzi, ażeby
w całej ojczyźnie naszej
spokój i miłość dzielić jak chleby.
13. VIII. 1987 roku

Jest takie serce
Jest takie serce, co żywo bije.
Jest takie serce, co troski zna czyje,
i takie serce, co pomoc da w biedzie,
i miłość, która nie zawiedzie.
5. III. 2013 roku

Mów do mnie
Mów do mnie cokolwiek, lubię słuchać,
gdy opowiadasz o sobie,
bogatą treścią napełniając
wspomnienia z dzieciństwa,
które, odkąd pamiętam,
nie zawsze było wesołe.
Mów, co ci się śniło, a co spełniło,
co słychać w pracy, co cię trapi, a co cieszy.
twój głos dla mnie miły,
pragnę byś był szczęśliwy.
Póki jesteśmy razem - cieszmy się sobą
i tym miłości obrazem...
3. III. 2002 roku

Poezja rolnika
Tu, na polskiej wsi pod polskim niebem
uprawiam ziemię i dzielę się chlebem.
Mowę ziemi rozumiem i docenić ją umiem,
"nawet źdźbło trawy najmniejszej
szepce mi wierszem...".
Pszenica mi szepce, że zimy się nie lęka,
jak ciasto na drożdżach rośnie
i w złotych łanach szumi radośnie.
Żyto się chwali, że od głodu ocali,
i choć wiatr wciąż kłosy zgina,
jemu też nie straszna zima.
Jęczmień, nie gorszy, wąsami zaprasza,
tłumacząc, że z jego ziaren
i piwo wyborne i dla zwierząt pasza...

Owies w dzwoneczki wystrojony
na mój widok odpowie - płatki owsiane,
ludzie jedzą na zdrowie.
A gryka nie duża, wszystkim ogłasza,
gdy dojrzewać zacznie, wyborna z niej kasza.
Rzepak żółciutki pszczołom opowiada,
że przetrzymał zimę,
bo ze śniegu miał pierzynę...
Proso też do mnie przemawia z ochotą,
o tym, że niedługo kaszę da mi złotą.
Warzywa, kolorami i smakiem przypominają,
że tak dużo witamin w sobie zawierają.
A porzeczki i maliny, także pełne witaminy,
cicho szumią gdzieś w ogrodzie,
że jedzenie ich znów w modzie.
W sadzie drzewa owocowe
dają mi prezenty nowe,
a w upalny letni dzień
pośród nich się schowam w cień.
Orzech włoski znakomicie
wciąż umila ludziom życie,
i do walki z chorobami
broń potężną zaraz da mi.
Ziemią - matka rodzicielka,
to jest nasza sprawa wielka,
choć tu ciężko się pracuje,
na wsi każdy ja szanuje tak codzienne zasłuchany
rolnik w swej poezji, pisze łany...
21. IX. 2013 roku

Dzień Zaduszny
Dzień Zaduszny, to dzień zadumy
i refleksji dzień nad przemijaniem.
Tego dnia idziemy na cmentarze
by zapalić znicz - uczynki zmarłych naszych
na pamięć przywoływać
wierząc, że te płomyki nadziei
uniosą nasze modlitwy do nieba,
gdzie duszę już cieszą się chwałą
w domu Ojca Niebieskiego.
Cmentarze rozświetlone
nawet nocą widać z oddali,
lecz są takie mogiły
gdzie nikt lampki nie zapali....
2. X. 2014 roku

Święta Bożego Narodzenia
Cieszmy się Świętami, choćby chleba było odrobinę,
najważniejsze to opłatkiem się dzielić i kochać Rodzinę.
W tym dniu, niechaj się smutek nie budzi,
bo radość trzeba rozdawać dla ludzi.
24. XII. 2014 roku
Przy łamaniu i dzieleniu się opłatkiem w ten sposób zwycięża Chrystus (papież Jan Paweł II)
Gdy się dziecko rodzi - jest Boże Narodzenie. Gdy pomagamy chorym i samotnym ludziom jest Boże Narodzenie.
Gdy z miłością przekazujemy sobie życzenia jest Boże narodzenie (z homilii księdza...)

Pamiętam, to był 1959 rok
Ile to już lat minęło, chyba pięćdziesiąt,
to tak niedawno zdaje się wciąż pamiętam te chwile,
gdy nasza miłość
fruwała w powietrzu jak motyle....
Razem wyciągnęliśmy po nią swe ręce
i spadła na nas w świąteczny dzień
w odpust Matki Bożej Anielskiej.
To Maryja nam tę miłość
szczęśliwą i piękną pobłogosławiła.
Pamiętam, jak orkiestra do tańca grała,
Ty wziąłeś mnie w ramiona, przytuliłeś
całując moje włosy, szeptałeś "kochana",
zauroczeni sobą tańczyliśmy do rana...
A potem był ślub Bóg połączył nas na dobre i na złe
i chociaż odejście do Pana tajemnicę zawiera,
prawdziwa miłość nigdy nie umiera.
12. I. 2015 roku

Ojczyzna
Ojczyzna, jak dobrze, że nie muszę
jej szukać po świecie.
Jest tutaj, o, popatrz - stoi wśród łąk i pól
wśród kwiatów powoi,
dumna i piękna jak dziewczyna
z wiankiem na głowie.
Widać, że o czymś myśli,
jest przygnębiona,
tego mi dzisiaj nie powie
może odgadnę sama

na zadumaną patrząc twarz
jakie problemy Ojczyzno moja masz.
Twe piękne imię, codziennie
hejnał ogłasza z wieży,
każdy coś pragnie dać ci od siebie,
sądząc że jemy też się od Polski coś należy.
5. I. 2015

Modlitwa za Ojczyznę
Boże spraw by wszyscy ludzie,
którzy Ojczyznę kochają
dotrzymywali wierności,
żyli w zgodzie i miłości.
Natchnij mądrością tych co rządzą,
a męstwem jej obrońców.
Niechaj głos pokoju
z twoich granic płynie,
każdego dnia, o każdej godzinie .
Iskierki miłości
Czasami miłość się pojawia w nieodpowiednim momencie, nie trafia na właściwą osobę, ociera się
i mija, zostawia rozgoryczenie, zranioną dumę i żal. Nie przeżywaj, zostaw wszystko co się wokół
Ciebie dzieje biegowi własnych wydarzeń i nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę.
7. IX. 2014 roku.

Objawienie Świętego Antoniego
Cudowne źródełko
Świętego Antoniego Ty widziałeś,
powiedz proszę, jaki On był,
gdy zmęczoną swoją twarz
w tej przeczystej wodzie mył.
W Radecznicy nam się objawił,
uznał potrzebę, dał znak, właśnie tu
aby zawsze ufać mu.
Głosi Radecznica cuda zbawienne,
które Święty Antoni u Boga wyprasza,
i pielgrzymów trud niezmienny trwa od lat na odpust czerwcowy
nasz Święty wszystkich zaprasza.
A cóż powiecie łąki i drzewa,
co w swej urodzie
Objawienia kryjecie znak.
Tu, w tej kapliczce podczas odpustu
wszyscy ludzie mówią Bogu tak,
tak - kochamy Ciebie Boże
dziękując za Świętego, który swą miłość

w wielkiej okazał nam pokorze.
Przybądź tu 13 czerwca
w czas odpustowy, a Święty Antoni
na pewno dokona twojej odnowy.
13. VI. 2014 roku w dniu odpustu.

Bawmy się radością
Zostawmy przeszłe za nami,
cieszmy się dziećmi i wnukami
by radość trwała w nas
i spędzała z nami każdy czas.
Ona życie umila tym, co ją dostrzegają,
objawia się w ciemnościach,
w blasku dnia i trwa tam,
gdzie serdecznie zapraszają.
Radość, to promień słońca,
cieszmy się nią bez końcapóki życie trwa w nas
przeżywajmy radości czas.
27. XII. 2014 roku.
Dla Rodziców - sentencja św. Augustyna: "Kochaj i rób co chcesz. Gdy milczysz, milcz z miłością, gdy mówisz,
mów z miłością, gdy karcisz karć z miłością, gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością. Wyrośnie z tego czynu tylko
dobro"

Serduszka dwa
Miłość, jak piosenka się zaczyna,
serca łączą się dwa,
nic nie widzą oprócz siebie,
bo otula je mgła.
Zakochanym słońce świeci złote,
lecz gdy zajdzie za chmurę,
nie wiedza co będzie potem.
15. V. 2014 roku

Miłość zagubiona
Gdzie ta miłość, której nam potrzeba
czy nad krawędzią gór,
czy może zabrana do nieba?
a może błądzi wśród chmur.
Bo gdy jest wśród nas
taką niezwykłą ma moc,
że idąc z nią przez życie
piękniejszym się staje dzień i noc.
A gdy już weźmie w ramiona

maluje myśli i sny,
serce rozwesela - przekonaj się i Ty.
Kto nie poczuje dotyku miłości,
to bardzo wielka szkoda,
bo kochając ludzi
uczymy się kochać Boga.
21. IX. 2013 roku.

Święta
Idą do nas Święta dużymi krokami,
ta cicha noc święta wita się z nami.
Każdy z radością te święta obchodzi
i czeka na Chrystusa, który się narodzi.
Otwórzmy nasze serca, uściśnijmy sobie dłonie,
by ta Dziecina mała z miłością do rodzin zajrzała.
20. XII. 2014 roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Dzwonią dzwoneczki u sań, stół pełen wigilijnych dań,
pod obrusem sianko leży, rodzina na Pasterkę bieży.
Będą wszyscy kolędować, z Narodzenia Pan się radować,
kolędujmy wszyscy wraz, bo radosny nadszedł czas.
Kolędo moja trwaj, kolędo nasza leć by Bóg zamieszkał w nas, wystarczy chcieć.
20. XIII. 2014 roku.

Przydrożny krzyż
Pochyl głowę przed krzyżem, tak, jak robili nasi ojcowie,
i powiedz Chrystusowi, to, co ci serce podpowie.
Niech każdy, jak umie Pana Boga chwali
by nas od wojny i chorób ocalił.
10. XII. 2014 roku.

Wigilia
Największą świętością w wigilię Bożego Narodzenia jest dzielenie się opłatkiem z Rodziną.
Chrońmy tą chwilę, by długo pozostawała w naszej pamięci i sercu.
24. XII. 2014 roku.

Po kolei
O szczęście prosisz Boga, o zdrowie też,
tak samo proszą kwiaty by je pokropił deszcz.
Już Aniołowie w niebie wiedzieli,
że szczęście to jedyna rzecz,

która się mnoży, jeśli się dzieli.
14. XII. 2014 roku.

Z jednego drzewa
Z jednego drzewa gałązki wyrosły jedna prosta, druga krzywa,
choć pod jednym niebem rosły,
są tak różne, choć pień drzewa prosty.
Ponieważ człowiek żyje z przyrodą w symbiozie,
małe podobieństwo zachować może.
Dzieci z jednej matki zrodzone,
są do siebie nie podobne, trochę odmienione.
Wspólny mianownik - matka natura podała,
że gałązkę zgiąć można póki jeszcze mała,
a dziecku dać miłość, by z nią wyrastała.
7. X. 2014 roku.

Zima
Zima do nas zawitała,
od razu śniegiem sypnęła,
liście z drzewa postrącała,
jesień na progu minęła.
Widać, że będzie surowa,
bo taką groźną ma minę,
i wcale się nie przejmuje,
że nie każdy ma pierzynę.
Ona nikogo się nie boi,
swoimi prawami się kieruje,
mrozi jeziora, skuwa lodem,
a wiatr ze śniegiem tańcuje.
Do lasu zajrzała,
zwierzęta przestraszyła,
drzewa śniegiem obsypała,
gniazda ptakom przemroziła.
Tylko księżycowi zima nie przeszkadza,
on do gwiazd się uśmiecha,
zakochanym świeci z wieczora,
bo sam lubi się przeglądać w tafli jeziora.
21. XII. 2014 roku.

Nowy Rok
Nowy rok idzie, w śniegu przytupuje,
niesie ludziom szczęście, kolędy wyśpiewuje.
Ponieważ jest młody, więc ma dużo siły,
i z Bożą pomocą będzie dla nas szczęśliwy.
1. I. 2015 roku

Kolędnicy
"Kolęda na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,
żeby nam się rodziła pszenica jak groch,
kartofle, jak pniaki, bób jak chodaki, i żyto i proso,
żebyście gospodyni nie chodzili boso,
a wy gospodarzu, jako głowa domu
byście nie skąpili szczodraków nikomu".
Kolęda - życzenia z roku 1950, napisane 1. I. 2015 roku

Iskierki życia
Życie jest darem, prezentem do końca nie rozpoznawalnym - wciąż odnajdujemy w nim nowe
smaki, nowe wyzwania...
Miłość
Tak to bywa z ta miłością między nami,
jak w pięknym ogrodzie z kwiatami.
Gdy róża zakwitnie, kolorami się mieni,
niczym barwna królowa jesieni.
Ale, gdy nikt jej nie pielęgnuje,
więdnie, usycha i ginie.
czasem jeszcze zakłuje,
po czym smutnie przeminie.
A tak niewiele potrzeba,
wystarczy gest, nieraz słowo
by miłość zwyciężała,
z nami była, serca radowała.
27. XI. 2014 roku.

Mój dom
Mój dom, jest w pięknym Gaju,
gdzie kwiaty kwitną, ptaki śpiewają,
teraz wyznać muszę,
że mój dom ma piękno i duszę.
Tu mój skarb - Rodzina moja żyje,

tu moje serce codziennie z radością bije.
Nad rzeki brzegiem modrym
sąsiad mówi mi "dzień dobry".
Piękna to okolica,
nawet obcych zachwyca ludzie działki sobie kupują
i domy budują.
Tu pola, sady i łąki barwne
maluje słońce
południową godziną skwarne.
Z dala od zgiełku miasta
oaza nasza wyrasta.
21. VII. 2014 roku.

Gdy noc nadchodzi
Gdy noc nadchodzi, pozwala mi jedynie
na małą chwilę ją zatrzymać,
a potem sama wędruje, lasami, polami, górami.
Jedynie tam się zatrzyma,
gdzie ludzie spać nie mogą,
i z poszumem drzew kołysankę śpiewa.
Aż księżyc zza chmury wyjrzał
słysząc śpiewanie - wszystkie gwiazdy pobudził
i rozpoczął wędrowanie .
I tak wędrował, wędrował,
aż noc dotykiem ciepłych mgieł
rozbudziła świt wtedy zmęczony gwiazdom podziękował,
a sam za chmurę się schował.
5. I. 2015 roku

Mój niezawodny rower
Mój niezawodny rower
stale mi towarzyszy,
ciągle mnie wozi do kościoła,
dźwiga zakupy - zapłaty nie woła.
Jeździ ze mną na wycieczki,
tyle lat już ze mną jest,
a wierny jak pies....
7. I. 2015 roku.

Łamigłówka
Dlaczego "sójka wybiera się za morze"?
Dlaczego bocian stoi na jednej nodze. ?
Dlaczego kukułka podrzuca
swoje jajka do innego gniazda?
Dlaczego kot w nocy łapie myszy. ?

Dlaczego gwiazdy do księżyca mrugają?
Dlaczego tęcza ukazuje się po deszczu?
Kto tę łamigłówkę rozszyfruje,
temu z góry serdecznie dziękuję.
14. XII. 2014 roku.

Ojciec Święty - papież Franciszek
Kiedy słucham papieża Franciszka, jego powitania, wołania o pokój, o modlitwę, to myślę, że
słowa, które wypowiada zmieniają ludzkie serca, a przede wszystkim ogrzewają je. To wielki
człowiek oddany ludziom, oczekiwany na Piotrowej Stolicy. Jego spontaniczność, otwartość oraz
osobiste świadectwo wiary ubogaca Kościół, pomaga na nowo odkrywać piękno Ewangelii - np.
Ewangelii Jana, gdzie jest zapisane "Bóg jest miłością, kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa
w nim" (Jan 4, 16).
Nam Polakom postawa Ojca Świętego Franciszka przypomina naszego Rodaka Jana Pawła II,
który również w sposób prosty w formie, a jakże bogaty w treści wychodził naprzeciw
poszukującym Boga. Pochylał się nad chorymi (niektórych uzdrowił), dzielił radość z młodzieżą,
docierał do najdalszych zakątków Globu niosąc Dobrą Nowinę i nadzieję. Zacytuje w tym miejscu
słowa Jana Pawła II - "Przy łamaniu i dzieleniu się opłatkiem zwycięża Chrystus. "
16. I. 201 5 roku.
Szukanie szczęścia
Szukanie szczęścia, nie łatwo przychodzi,
z tą definicją każdy się zgodzi.
jeden szybko znajduje,
a inni szukają długo - od świtu do rana,
dosłownie: jak igły w stogu siana.
15. XII. 2014 roku.

Pisanie
Często człowiek stara się zrozumieć świat i poukładać poprzez pisanie o nim, poprzez przekładanie
rzeczywistości na słowo w formie opowieści, która by miała logiczny ciąg zdarzeń...
3. IV. 2013 roku.

Przed snem
Przed snem trzeba
przeczytać Psalm 121,
i inne też, brzmi on tak:
"Pan jest stróżem Twoim,
Pan jest cieniem Twoim
po prawej Twojej ręce
i On cię strzec będzie"

"Zatrzymaj się na chwilę"
Jaki piękny jest świat
gdy się budzi wiosna
ptaszek Bogu śpiewa
piosenkę radosna.
Zatrzymaj się na chwilę
odetchnij pięknem świata,
nie pędź za tym co ulotne,
zauważ swego brata.
"Zatrzymaj się na chwilę
nad tym, co w sercu kryjesz,
zatrzymaj się na chwilę
i pomyśl po co żyjesz...."
Jedną malutką chwilę
każdy znaleźć może
po to by podziękować
i spojrzeć w serce Boże.
16. I. 2015 roku.

Opowiadanie o przyjaźni
Miłość można przypieczętować urzędowym papierem , a przyjaźnie "nie", a zatem to przyjaźni
przypisujemy więcej głębi. Ona umacnia nasz szacunek do samego siebie. Przyjaciel to ktoś bliski
duchowo, ktoś komu nie musimy się tłumaczyć, kto wie i rozumie nasz "ja" wraz z wadami i
zaletami. Nie góruje nad nami. Przyjaźń, to patrzenie sobie w oczy z jednego poziomu. tam, gdzie
pojawia się rywalizacja nie ma przyjaźni, tylko toczy się walka, a kiedy ukrywana jest prawda - nie
ma przyjaźni , tylko interes. Pamiętajmy: czasem wystarczy dotyk przyjacielski, aby odwaga do
życia nie osłabła.
10. V. 201 roku.

Nie bądź obojętny
Nie bądź obojętny,
gdy ktoś twej pomocy żąda
lub potrzebuje Twojego uznania.
Podaj mu rękę, przyznaj rację,
to duchowo go ubogaci.
Każdy z nas takiej akceptacji potrzebuje,
która nie prowadzi do nienawiści,
ale zgodę buduje.
10. I. 2015 roku

Samotność samotnego
Samotność jest zła, kiedy się przed nią ucieka nie wierzysz w duchy, a jednak ich się boisz.
Samotność zagapić trzeba wychodząc do ludzi,
niech się twe serce z drzemki obudzi.
Dotąd trzeba cieszyć się spotkaniem,
aż się serce zmęczy kochaniem.
5. XII. 214 roku.

Nocą z okna (stęskniona za Tobą)
Nocą z okna widać dużo gwiazd na niebie
niektóre spadają, a inne mrugają do siebie.
Widać drzewa senne,
pewnie swe myśli do siebie ślą,
a ja stoję w ciszę wpatrzona,
noc nie interesuje się mną.
W tej głębokiej ciszy,
myśli się rozlewają,
sercu memu nadzieję dają,
i ono już wie,
że jedynie twą postać
zobaczę we śnie.
2. X. 2013 roku

Fotografia
Kiedy patrzę na fotografie
z dawnych moich szkolnych lat
widzę młode twarze zamyślone
niewiele zmienił się świat.
Kiedy teraz patrze na młodych
to ich życie tez niewiele się zmieniło,
nadal są obciążeni szkolnymi obowiązkami,
mało radości czerpią z życia,
choć młodość swoje prawa ma nie mogą na dłużej jej zatrzymać,
więc sama odchodzi ścieżkami, które zna.
22. I. 2015 roku.

Nie wierzysz
Nie wierzysz - powiedziała miłość,
w to, że z dyplomem
możesz zatracić głowę.
w to, że - zaufasz temu co,
co zaufać nie trzeba,

w to że - twego serca
zranionego pragnieniem
ktoś potrzebuje jak chleba.
Uwierz w to - że znajdziesz
szczęście prawdziwe,
i w to uwierz także,
że nikogo nie trzeba
uszczęśliwiać na siłę.
20. I. 2015 roku.

Życie
Życie jest piękne, gdy się żyć umie,
gdy jedno serce drugie rozumie.
Co jak nie rozumie,
i zrozumieć nie może,
to mu dopomóż Boże.
20. I. 2015 roku.

Mój obraz na ścianie
Dostałam go w dniu ślubu,
w dziewiętnaste urodziny.
To był najpiękniejszy prezent
z którym wstępuje się w progi
do obcej rodziny.
Obraz przedstawia Maryję
z Dzieciątkiem Jezus (karmiąca),
o którym powiedzieć trzeba,
że symbolizuje dostatek by tej rodzinie
nigdy nie zabrakło chleba.
Szczęśliwie mi się żyło z Maryją,
Matka Boża miłością obdarzała,
chleba tez nie brakowało.
Nadal mój obraz wisi na ścianie,
energią emanuje, rodzina moja zdrowa
bo Maryja się opiekuje.
Przytoczę zwrotkę pieśni, która często z wdzięcznością śpiewam:
Matko, ty nas prowadź

pomóż prawdy szukać dróg
pomóż by przez życie każdy
z Bogiem kroczyć mógł.
Pomóż nam dziś Maryjo
do serc ludzkich znaleźć klucz
Prowadź nas i na co dzień

żyć w miłości Matko ucz
22. I. 2015 roku.

Boża miłość
Jedna miłość - droga,
pochodzi od Boga
druga od człowieka
wciąż na ciebie czeka.
Więc otwórzmy nasze serca,
bo warto dla każdej miłości
oddać życie, siebie oddać
tak, jak bukiet polnych kwiatów.
Z nadzieją przez życie iść,
uśmiech darując światu.
Chociaż czasem mgła
drogę nam zasnuwa lękać się nie trzeba
wiedząc, że Pan Bóg czuwa.
16. I. 2015 roku.

Złodziej
tego wierszyka nauczyła mnie babcia, ponieważ nasz dom często nawiedzali złodzieje:

"Dobrze temu, co nima
bo się wyśpi i wytrzyma
Przyjdzie złodziej i pomaca nic nie weźmie
bo nie ma co..."
1954 rok

O wartości książki w życiu człowieka
Książki należą do podstawowych środków przekazu dorobku narodowego i światowego . stanowią
cenne źródło wiedzy w każdej dziedzinie. Dlatego też odgrywają tak ważną rolę w życiu człowieka.
Warto od najmłodszych lat zachęcić dzieci do czytania. Maluchom powinni czytać rodzice i
dziadkowie, żeby rozbudzić w nich zamiłowanie do lektury. Poprzez czytanie ćwiczy się umysł,
pamięć i wyobraźnie, co pomaga osiągnąć szczęście i sukces w dalszym życiu. Należy przypominać
młodym pokoleniom o nauczaniu w czasie wojny, a nawet wcześniej, kiedy nie było łatwego
dostępu do książki i nauki.
W tamtych trudnych czasach książki były niszczone, wywożone i palone przez zaborców i
najemców. uczono potajemnie, w niesprzyjających warunkach, najczęściej w zimnych
pomieszczeniach, w piwnicach przy lampie naftowej. Nauczyciele często byli narażeni na
niebezpieczeństwo, nawet na śmierć. A jednak potrzeba wiedzy i książki była silniejsza i trwała
pomimo lęku jaki towarzyszył na każdym kroku.
Dzisiaj, dzięki Bogu jest zupełnie inaczej. Młodzież może bez ograniczeń korzystać z dostępu
do książki. Od najmłodszych lat uczy się dzieci wielu przedmiotów, w tym języków obcych,
obsługi komputera, czy korzystania z Internetu. Czytanie oprócz zdobywania wiedzy i zawodu to
też poznawanie innych kultur, przyjemne spędzanie czasu, a dla starszych czytelników
przywoływanie młodości i wchodzenie w przyjazny świat marzeń. Bywa, że czytając odczuwamy

silną wieź z bohaterami , razem z nimi przeżywamy radości i smutki.
Można powiedzieć, że czytanie książek daje nam ukojenie w przeciwnościach losu. często
pomaga przetrwać ból, chorobę, smutek, samotność. Książka jest jak dobry przyjaciel. Moim
zdaniem, gdybyśmy książek nie czytali, łatwo stalibyśmy się analfabetami, a gdyby żył Mickiewicz,
doznałby uciechy, że już dawno temu książki wróciły pod strzechy i odgrywają ważną rolę w
naszych domach.
20. IX. 2013 roku

Ptaszek
wierszyk z 1959 roku

"Ej orze ptaszek orze
sikorka pogania,
jeszcze nie widziałem
takiego orania "
Matuleńka
wierszyk z 1950 roku

" Po cóż żeś mnie matuleńko
za mąż wydała,
kiedy ja się w gospodarstwie
nie rozumiała.
W gospodarstwie trzeba robić
trza nie dospać, brudno chodzić
matulu moja...
Przemijanie
Wszystko przemija
tak chce przeznaczenie
a jedno co zostaje
to tylko wspomnienie.
24. I. 2015

Cierpliwa
Mówisz, nie będę czekała
nie będę z komórka latała
nie będę kochała
i serca okłamywała.
Może on czeka na ciebie,
a ty czekasz na niegomiłość już dawno przyleciała,
nie wie co się dzieje
gdy jej nie dostrzeżesz
to na pewno zwieje.

Czy kiedyś?
Czy imię nasze ktoś wywoła,
rodzina lub przyjaciele?
Czy dzwon kościelny ma Mszę Świętą
przywoła w niedzielę ?
Czy młodzież będzie zdrowa?
Czy miłość w sercach zagości?
Czy przekazywana będzie jeszcze dzieciom
modlitwa i system wartości?
16. V. 2014

Nasza Ojczyzna
Tu, gdzie dom jest twój i mój
Tutaj serce nasze
Piękny ten ojczysty kraj
Pokochasz na zawsze.
I nikt nam tej Ziemi
Odebrać nie może
Bo strzeże jej dzielnie nasz ten biały orzeł.
Wiemy, że żadna Ojczyzna bez narodu by nie istniała
Nawet Maryja, Królowa Polski nasz naród wybrała.
I chociaż wokoło burz tyle czyhało
Otoczyła nas swa miłością niemałą.
A matka Polka synów przed walką błogosławiła
Mówić pacierza i modlić uczyła.
Ojcze nasz, Przykazania Boże i Skład Apostolski,
Ażeby wciąż istniał ten nasz naród polski.
Więc przetrwał, nie zginął, bo musiał powstawać
By młodym pokoleniom dobry przykład dawać.
A gdy muszą z Polski wyjeżdżać za chlebem
Niechaj pamiętają, że ich korzenie
są pod polskim niebem.
I chociaż ciekawie, jest tam, za granicą
To Polacy wciąż tęsknią i ciągle się smucą.
Pragną ujrzeć kraj swój i być na tej Ziemi
Gdzie kiedyś żyli z rodakami swymi.
bo serce lat dawnych zapomnieć nie może
Niech często wracają, dopomóż im Boże!
20. IX. 2013 roku.

Dla każdej Matki
Dla każdej Matki szczerze
wyrażam swe uznanie
i utrwalam na papierze.
Pisaniem chcę przerwać
uśpioną ciszę -

o poświęceniu Matki
tak mało wciąż słyszę.
a Ty, Matko o szlachetnym sercu
słyszysz, że dziecko zawsze cię potrzebuje.
Nigdy serca nie zamykaj,
niechaj miłość w nim króluje
bo jesteś po to stworzona
i przez Boga błogosławiona.
25. I. 2015 roku.

Na drogę życia
(piosenka)
Na drogę życia dostałam trzy kwiatki:
od przyjaciela, kolegi i matki,
i myślę sobie - mam trzy kwiatki świeże,
ja teraz poznam, kto mnie kochał szczerze.
Najpierw uwiędły kwiaty przyjaciela,
potem uwiędły trzy gałązki ziela,
tylko kwiaty matki pozostały świeże,
bo matka kochała mnie szczerze.
Bo miłość matki, jak głębina morza
czysta jak kryształ, piękna jak zorza.
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