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Od 45 lat jest mieszkanką Wrocławia, gdzie ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej. 
Wykonuje zawód biegłego rewidenta - tak daleki od poezji. Jest biegłym sądowym w Sądzie 
Okręgowym we Wrocławiu i w Legnicy, posiada również uprawnienia lustratora. 
Jako poetka udanie zadebiutowała w 2001 r. w Oficynie Wydawniczej „MAK” w Szczecinie. To 
tam, jej utwory z 1981 r. - w wyniku udziału w konkursie - zyskały akceptację i znalazły się w 
antologii poezji miłosnej „Suita na splecione dłonie”. 
Za swoiste podsumowanie dotychczasowego dorobku poetyckiego, albo jego pewnego etapu, trzeba 
traktować uzyskanie przez autorkę 8 Wyróżnień (w tym dwa I stopnia): trzy w polskich konkursach 
organizowanych przez Oficynę Wydawniczą „MAK” w Szczecinie (2002 i 2004), jedno w 2006 
przez Miejską Publiczną Bibliotekę  w Wągrowcu i cztery w międzynarodowych konkursach, 
organizowanych przez Polish American Poets Academy (2004  i 2005 oraz dwa w 2013 roku). 
Do tej pory autorka wydała cztery tomy:  w 2002 r. arkusz poetycki (nr 1, II serii bibliofilskiej „ARS 
POETICA”) pt. „Życie jest chwilą”, w 2006 r.  „Kino Powidok”, w 2008 r. „Zaczęło się w raju” i  
„Zamknięte otwarte” w 2013 r. Obecnie zbiera materiały do wydania następnego tomiku. 
Ponadto jej utwory znajdują  się  w 18 antologiach,  w tym w ostatniej antologii pt. „W witrażach 
czasu”, która została wydana w 2013 r. pod redakcją autorki. Obecnie autorka jest w trakcie 
przygotowywania materiałów do wydawania następnej antologii pt. „Odsłonić prawdę”, 
poświęconej Patronowi Koła – Zbigniewowi Herbertowi w 10  rocznicę powstania KLP im. Zb. 
Herberta w Lublinie i 5 rocznicę powstania Oddziału tegoż Koła we Wrocławiu. 
Jest członkiem: Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu, JP II Polish 
Amarican Poets Academy w  Wallington (NJ) i Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w 
Lublinie, w którym to Kole pełni funkcję Wicekanclerza w Zarządzie Głównym w Lublinie oraz 
Kanclerza we wrocławskim Oddziale tego Koła. 
W 2013 roku została zaproszona do Leksykonu biografii osobistości ze wszystkich dziedzin życia 
publicznego: gospodarki, polityki, nauki, kultury i sztuki „Who is Who w Polsce”. 


