
 

 

  
 

     https://www.youtube.com/watch?v=luIJJknhyXc 

 
 

 

Niechaj cała ziemia Cię wielbi… (Ps 66, 4) 

 

 

Powiedzcie Bogu:  

Jak zadziwiające są Twoje dzieła!  

(Ps 66,3) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=luIJJknhyXc


 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M3VTBcwTQzM 

 

 

 
 

 

… głoście dzieła Jego wśród narodów! (Ps 105,1) 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! (Ps 104,24) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3VTBcwTQzM


 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8g3ahHq2m8 

 

 

   
 

 

 

 

 

Natura jest nieskończenie podzielonym Bogiem. (Friedrich Schiller) 

Świat Boży piękny, doskonały wszędzie, 

Gdzie człowiek z swoją nędzą nie osiądzie. 

                                       (Johann F. Schiller) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8g3ahHq2m8


 
 

 
 

 

 

 

zdj. pw (jednego dnia 21.09.2019)  Niech zstąpi Duch Twój, o Panie, i odnowi oblicze ziemi! (Ps. 104, 30) 



 

 

 

 
zdj. pw (główna ulica Bytomia 13.04.2020 r. w czasie pandemii koronawirusa) 

 

 

 

 

Jazgot ŚWIATA 
 

Jazgot ŚWIATA całego 

głowę mi począł rozsadzać 

i nie od dziś nie od roku ubiegłego 

nie umiem punktu zero wskazać 

stosownie do wieku mojego 

no cóż 

żaden lekarz na jazgot ŚWIATA pomóc nie pomoże 

i ŚWIATU CISZY poza Tobą PANIE BOŻE 

nakazać przecie nikt z ludzi nie może 

 

Lecz oto CZAS nam dęba nagle stanął 

a ŚWIATU postój nakazał ŚWIAT cały 

i nie ma na miast ulicach prawie ruchu 

nie ma hałasu wszędzie prawie CISZA głucha 

i wcale mi się to nie przyśniło 

ŚWIAT się zatrzymał na hasło WIRUS 

 

Teraz już wiem że od ŚWIATA jazgotu 

jeszcze gorsza martwa CISZA po tym 

jak COŚ? wstrzymało życie GLOBU 

nie ma ludzkiego śmiechu na dworze 

w porze kwitnienia i śpiewu kosów 

CISZA grobowa bez ludzkiego głosu 

a 

w mojej głowie wciąż dudnią pytania 

kiedy ŚWIAT w swoje tory na powrót wskoczy 

i na jałowym biegu jak długo będzie się toczyć 

PLANETA ZIEMIA w inną epokę czy wkroczy 

epoki nowej czy będziemy niewolnikami 

lecz 

nadzieja dla nas choćby krucha niesłychanie 

na pewno jest gdy Tobie Panie zaufamy 

 

GRAŻYNA SYGOWSKA (sygrapa@wp.pl) 

[8 kwietnia 2020] 

 

 

 



 
zdj. pw 

 

 

 

 
zdjęcie i wiersz: Grażyna Sygowska 

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28) 

a jej kwiaty… radością ukochaną. 

(pw) 

 

GÓRY trzeba zdobywać bo stoją 
 

Góry trzeba zdobywać bo stoją 

nawet kiedy owych gór się boisz 

masz pod górę maszerować 

by sobie te góry sprezentować 

 

Najpiękniej gdy na szczyt zawędrujesz 

stamtąd wielki horyzont zlustrujesz 

po to właśnie warto iść długo pod górę 

by okiem przeglądać świata strukturę 

a jakoś tak z górami na ogół bywa 

że inaczej je widzisz gdy je zdobywasz 

krok za krokiem i oddech za oddechem 

pulsem własnym wysokość odmierzasz 

ścieżki szlaków własnym potem zlewasz 

widoki piękne witasz po drodze uśmiechem 

przepaście ogromne przytkaniem oddechu 

 

Z pytaniem na ustach wspinasz się do góry 

kto to wszystko stworzył kto to stworzyć umiał 

i zanim wejdziesz hen tam między chmury 

odpowiedź miewasz gotową którą 

serce i duszę napełniasz po brzegi 

wypełnia cię do dna euforia w górach 

że hen na szczycie siedzisz nie na darmo 

i świat z tak wysoka wzrokiem ogarniasz 

bo wszystko po to żebyś się dowiedział 

że życie twoje darem jest dla ciebie 

wraz z pięknem tego świata Ziemi 

po której warto jest życiem wędrować 

DOPÓKI JESTEŚ z przyrodą się brataj 

a czasem przysiadaj na dachu świata 

stamtąd najpiękniej świat kontemplować 

tam też być może odnajdziesz Boga 

 

[20 czerwca 2016] 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vv1YD596gKM  

 

 
zdjęcie: Artur Nitecki 

 

 

 

 

Wszystko, co podziwiamy we wszechświecie, Bóg stworzył dla nas, Słońce, które święci, 

gwiazdy, które ozdabiają niebo, powietrze, którym oddychamy, ogień, ziemię, która wydaje 

nam swoje owoce, wszystko zostało stworzone przez Boga tak dobrego i wielkiego! 

(św. Jan Bosko) 

Wy, góry, jesteście tylko szatami Boga, 

w które On się przyoblekł 

(Ps 93, 1-2) 

https://www.youtube.com/watch?v=vv1YD596gKM


 
zdjęcie: Artur Nitecki 

 

 

 

 

https://youtu.be/PjbDyVNhMko  

 

 
zdjęcie: Artur Nitecki 

 

 

 

 

 

Nie mów, że góry są okrutne. Okrutny jesteś ty wobec siebie, 

nie zachowując praw gór i skazując w ten sposób  

na niebezpieczeństwo, a nawet na śmierć. 

(ks. Roman E. Rogowski) 

Bóg uszczęśliwiający przez góry pocieszał mnie 

muzyką wiatru i lodu, deszczu i mgieł. 

"Błogosławieni, którzy chodzą po górach". 

(ks. Roman E. Rogowski) 

https://youtu.be/PjbDyVNhMko


  
zdjęcie: Artur Nitecki 

 

 

 

 

 

 

 
zdjęcie: Artur Nitecki 

 

 

 

 

 

Te ostatnie promienie na śniegu gór, 

ta gwiazda wschodząca nad szczytem skał, 

to uśmiech Boga nad nami! 

(Zygmunt Krasiński) 

"W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w 

góry..." (Łk 1, 39). Patronką gór i wszystkich chodzących 

po nich powinna więc być Maryja, Matka Chrystusa. 

(ks. Roman E. Rogowski) 

 

PSALM 8 

 

Domine Dominus noster, guam admirabile 

  

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże, 

Kto się Twym sprawom wydziwować może? 

Kto rozumowi, którym niezmierzony 

Ten świat stworzony? 

 

Gdziekolwiek słońce miece strzały swoje, 

Wszędy jest zacne święte imię Twoje, 

A sławy niebo ogarnąć nie może 

Twej, wieczny Boże! 

 

Niech źli, jako chcą, Ciebie mierzią sobie; 

Z ust niemowlątek roście chwała Tobie 

Ku więtszej hańbie i ku potępieniu 

Złemu plemieniu. 

 

Twój czyn jest niebo, Twoich rąk robota 

Gwiazdy jaśniejsze wybranego złota; 

Ty coraz nowym światłem zdobisz wdzięczne 

Koło miesięczne. 

 

A człowiek co jest, że Ty, niestworzony 

Wszytkiego twórca i Pan niezmierzony, 

Raczysz j i pomnieć? Czym jest syn człowieczy 

Godzien Twej pieczy? 

 

Takeś go uczcił i przyochędożył, 

Żeś go z anioły telko nie położył; 

Postawiłeś go panem nad zacnymi 

Czyny swoimi. 

 

Dałeś w moc jego wszytki bydła polne, 

Dałeś i leśne zwierzęta swowolne, 

On na powietrzu ptastwem, pod wodami 

Władnie rybami. 

 

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże, 

Kto się Twym sprawom wydziwować może? 

Kto rozumowi, którym niezmierzony 

Ten świat stworzony? 

 

Jan Kochanowski 

 



 
zdjęcie: Artur Nitecki 

 

 

 

 

https://youtu.be/KsuGbh-6l5E  

 

 
zdjęcie: Artur Nitecki 

 

 

 

 

 

W przyrodzie prawda objawia się pod postacią prawa, 

zaś radość pod postacią piękna. 

(Rabindranath Tagore) 

Widzieć, dostrzegać, rozpoznawać Boga we wszystkim... 

(Andrzej Madej OMl) 

https://youtu.be/KsuGbh-6l5E


 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/VanDQM-ltzE  

 

 
 

 

 

 

 

 

Kochajcie ziemię, matkę szczodrą i wymagającą,  

która kryje w swoim łonie skarby Opatrzności. 

(św. Jan XXIII) 

Świat jest darem Boga Stwórcy, który jest Miłością, a człowiek - stworzenie - 

jest powołany do tego, aby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem 

w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. 

(św. Jan Paweł II) 

https://youtu.be/VanDQM-ltzE


 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/LPhOP9rUu7g  

 

 
 

 

 

 

 

 

O, jak wielka, jak piękna jest Twoja przyroda, mój Boże! 

Na jej łonie jest miło wznosić duszę ku niebu! 

(św. Elżbieta Catez) 

Do budowania tego świata wszyscy jesteśmy wezwani. 

(Roman Forycki SAC) 

https://youtu.be/LPhOP9rUu7g


 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/o0zTKVZ83Bc  

 

 
 

 

 

 

 

Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na ziemi,  

skąd czerpie życie i siły; tak samo człowiek jest wrośnięty  

w kraj, z którego czerpie swoją wiarę wespół z życiem. 

(Joseph Conrad) 

Świat, owszem, proponuje swoje cuda, 

ale one mijają i ulatują. 

(św. Jan XXIII) 

https://youtu.be/o0zTKVZ83Bc


 
 zdjęcie i cytat: tsw 

 

 

https://youtu.be/yH831zu0CY0  

 

 
zdj. pw 

 

 

 

 

 

Wszystko, co istnieje pochodzi od Boga, który jest przyczyną wszystkiego, 

co istnieje. Musimy więc uznać, że Bóg z nicości stworzył wszystko. 

(św. Tomasz z Akwinu) 

 

PSALM 125 
 

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion 

  

Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu, 

Nieporuszony stoi, syjońskiemu 

Wirzchowi rówien, którego nie mogą 

Gwałtowne wiatry pożyć żadną trwogą. 

 

Jako w krąg prawie góry otoczyły 

Jerozolimę, tak Pan lud swój miły 

Wałem swej łaski zewsząd osypuje, 

A w żadną trwogę ich nie odstępuje 

 

Ani dopuści, żeby lud przeklęty 

Wiecznie uciskać miał Jego zbór święty, 

Aby snąć cnota nieszczęściem strapiona 

Nie była jako na koniec zgorszona. 

 

Dobrym daj dobrze, sprawiedliwy Panie, 

A kto na drodze niepobożnych stanie, 

Niech wiedzion będzie za niepobożnemi, 

A ty miej pokój, izraelska ziemi! 

 

Jan Kochanowski 

 

https://youtu.be/yH831zu0CY0


  
  Wiersz: Grażyna Sygowska; zdjęcie w podłożu: pw 

 

https://youtu.be/ahoVlwq5O0U  

 

Łza NIEBIESKA 

 

Maleńka ZIEMIA w kosmosie trwa 

jak pchełka igiełka Ziemia ta 

a na tej Ziemi mieszkam ja 

Ziemianka mała maleńka 

jak ta pchełka jak ta igiełka 

a Ziemia planeta ma 

maleńka mała mija mnie 

obrotem ciała co niebieskie 

i mnie już nie ma nie ma mnie nie 

pchełki igiełki Ziemianki nie–bieskiej 

gdzieś odleciałam zgubiłam się ja 

ZIEMIANKA mała maleńka ta 

igiełka w stożku-kulce ziemskiej 

 

A cóż tam z tego że małe jest piękne 

gdy tylko tyle co meteor trwa 

co jak meteor przemknie i pęknie 

zapłonie światełkiem własnym miniaturowym 

i zgaśnie niczym ogieniek sztuczny chwilowy 

Czy warto zapalić się i zaraz zgasnąć 

podnieść powiekę by zaraz zamknąć 

obudzić się by zaraz zasnąć 

jeszcze jeden raz czy warto? 

 

Żyć warto by choć raz jeden 

chociaż na jedno oka mgnienie 

ujrzeć planetę Ziemię 

i umrzeć 

ZIEMIĘ PLANETĘ LUDZI 

maleńką kosmosu kropelkę 

niebieską łzę z oczu Boga zaledwie 

niebieskie piękno nieśmiertelne 

co trwa w kosmosie jakby wiecznie 

razem ze swoim Ziemian ludem 

nieziemskim maleńkim trwa cudem 

nim PALEC BOŻY ją strzepnie 

niebieską łzę w meteory niebieskie 

 

[11 sierpnia 2014] 

https://youtu.be/ahoVlwq5O0U


 
zdj. pw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
kolaże: tsw 

 

Oddech współczesnego świata jest często nieświeży.  

(Teofil Janicki) 

 

 

    Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, bowiem obecna ziemia i niebo zniknęły. Nie było rów-

nież morza. I ujrzałem święte miasto - nową Jerozolimę, zstępującą z nieba, od Boga. Wyglądała wspa-

niale - jak panna młoda, która pięknie ubrała się dla swojego męża. 

    Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: „Odtąd Bóg będzie mieszkał wśród ludzi. Będą 

Jego ludem, a On będzie ich Bogiem i otrze z ich oczu wszelkie łzy. Nie będzie już więcej śmierci, smutku, 

płaczu ani bólu. Wszystko to przeminęło wraz ze starym światem”. 

    Wówczas Ten, który zasiada na tronie, powiedział: „Oto czynię wszystko nowe!”.  

Potem zwrócił się do mnie: 

    - Zapisz to, słowa te są bowiem wiarygodne i prawdziwe. 

Ap 21, 1-5 



    
zdj. i dobór cytatu: tsw 

 

 

 

 

https://youtu.be/uTjQmVP2vRo  

 

    
 

 

 

 

 

To dla nas Pan Bóg stworzył nam słońce, które dla nas 

świeci, powietrze, którym oddychamy, ogrzewający nas 

ogień, wodę, którą pijemy, zboże, które spożywamy...  

(św. Jan Maria Vianney) 

Światu potrzeba więcej wrażliwych serc  

i mniej zimnej stali.  

(bł. kard. Stefan Wyszyński) 

Wszystko opowiada o Bogu, nawet wtedy kiedy sieją oziminy, 

odlatuje skowronek, przychodzi pierwszy przymrozek.  

(ks. Jan Twardowski) 

https://youtu.be/uTjQmVP2vRo


 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/JeeCWce0Yrc 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z niczego nic nie powstaje. A wszechświat?  

(Antoni Regulski TChr) 

O miłości Stwórcy mówi światło słoneczne i deszcz, który orzeźwia ziemię,  

mówią wzgórza, jeziora i równiny. Bóg jest tym, który zaspakaja  

codzienne potrzeby wszystkich swoich stworzeń.  

(Ellen G.  White) 

https://youtu.be/JeeCWce0Yrc


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowieku! Świat mógłby w gwiezdnej przestrzeni 

świetlisty się toczyć i cichy,  

gdybyś - pod nogi kamieni –  

a kija nie tkał  mu w szprychy!  

(Beata Obertyńska) 

Ziemia - raj zepsuty jak zabawka w rękach dziecka.  

(Anna Kamieńska) 



    
 

 

 

 

 

https://youtu.be/Qbu_FRg8vuU 

 

 
 zdj. Artur Nitecki 

 

 

 

 

 

Jakże skomplikowany jest świat w swojej prostocie.  

(Antoni Regulski TChr) 

Spokojnie wisząca. 

Na nitce Opatrzności  

Ziemia.  

(Antoni Regulski TChr) 

) 

Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi.  

(o. John Boshabora) 

https://youtu.be/Qbu_FRg8vuU


 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia:Jan Nitecki 
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