
Szkoła pamięta...



Poeci naszego regionu



Anna Kamieńska
(1920 - 1986)

Anna Kamieńska – polska poetka, pisarka, tłumaczka 

i krytyk literacki; 

Urodziła się 12 kwietnia 1920 roku w Krasnymstawie, zmarła 

10 maja 1986 roku w Warszawie.

Autorka książek dla dzieci i młodzieży. Przekładała m.in. z 

rosyjskiego, bułgarskiego, białoruskiego, słowackiego, 

serbsko-chorwackiego, łacińskiego oraz hebrajskiego. 

W jej dorobku znajduje się blisko 100 książek.

Jej ojcem był urzędnik Tadeusz Kamieński, matką – Maria 

Romana z Cękalskich. W 1925 rodzina przeniosła się do 

Lublina: Anna ukończyła tam szkołę powszechną im. Marii 

Konopnickiej i III LO im. Unii Lubelskiej. Debiutowała w 

1936 roku w czasopiśmie dla dzieci "Płomyczek". Od 1937 

roku uczęszczała do liceum pedagogicznego im. Elizy 

Orzeszkowej w Warszawie. W czasie wojny przebywała na 

lubelszczyźnie, uczyła się na tajnych kompletach. Zdała 

maturę i rozpoczęła studia polonistyczne na tajnym 

Uniwersytecie Warszawskim. Po wojnie studiowała filologię 

klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i 

Uniwersytecie Łódzkim. 



w jakimś płaczu niespodziewanym

w jakimś żalu nagłym niemądrym

może w śnie zapomnianym głęboko

może w łące w uśmiechu ulotnym.

„Może jeszcze gdzieś się spotkamy”

Może jeszcze gdzieś się spotkamy

chociaż każdy swoją prawdę goni

w jakiejś nocy nieodgadnionej

w samym środku krainy samotnych



Listku listeczku

duszo na ramieniu nieobecnego

przestanę się z tobą wadzić

od dzisiaj już będę

zgodna jak tęcza

Pozwolę ci otworzyć usta

i powiedzieć jak ciężko było ci ze mną

i we mnie

listku listeczku

Wybacz mi moje niepotrzebne pragnienia

które były dla ciebie

jak klatki na papugę

Otwieram pręty

pozwalam ci lecieć

To co przychodzi jest większe ode 

mnie

Będziesz już mogła

rozprostować skrzydła

„Listku, listeczku”



„Stabat Mater”

Pod tym krzyżem, gdzie rozdarta umierała w nocy Polska

w lodach Wisły w śniegu grudnia stała Matka Częstochowska.

W tłumie matek popychana, osiwiała, ledwie żywa

pod tą bramą, pod tym krzyżem stała Matka Boleściwa.

Okutana szatą z lodu, poczerniała i milcząca

solidarnie z ludem swoim stała Matka Bolejąca

Zatrwożona i bezsenna jak dziś każda z polskich matek

przytuliła nas do serca, gorzko mocząc łzą opłatek.

Matko nasza, Matko Boża poorana, cała w troskach

większa wiarę i nadzieję daj nam Pani Częstochowska.



Dzień dobry Panie Boże
Dzień dobry Panie Boże

więc mamy zaczynać od nowa

było już tak ciemno

a Ty obmyłeś wszystko

deszczem światła.

Dzień dobry Panie Boże

dałeś ptakom nowy głos

pszczoła przyszła do nowego 

miodu

liść rozsunął pokrywy

wszędzie lśnią kropelki łaski.

Nie znaj samego siebie

ale prędko otwieraj oczy i uszy

krzew postrzępiony płonie

obłok zmartwychwstaje.



Józef Czechowicz - polski

poeta awangardowy dwudziestolecia 

międzywojennego, członek i jeden z założycieli grupy 

poetyckiej „Reflektor”, w latach 30. skupił wokół

siebie pokaźne grono młodych poetów zaliczanych

do II Awangardy (m.in. Stanisław Piętak, Bronisław

Ludwik Michalski, Józef Łobodowski).

Aktywny uczestnik życia literackiego Lublina (autor

wielu utworów lirycznych poświęconych miastu), 

redaktor kilkunastu czasopism (przede wszystkim

literackich i dziecięcych), a także pracownik Polskiego

Radia, dla którego pisał słuchowiska radiowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Awangarda_(sztuka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1918%E2%80%931939)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reflektor_(grupa_literacka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Druga_Awangarda_(literatura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pi%C4%99tak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Michalski_(poeta)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%81obodowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uchowisko


Kamienie, kamienice,
ściany ciemne, pochyłe.
Księżyc po stromym dachu toczy się, jest nisko.
Zaczekaj. Zaczekajmy chwilę -
jak perła
upadnie w rynku miskę -
miska zabrzęknie.

W płowej nocy,
po kątach nisz głębokich,
po bram futrynach i okien
załamany,
bez mocy,
cień fijołkowy uklęknie.

Gwiazdy żółte, które lipcowy żar ściął,
lecą - kurzawą - lecą,
firmament w złote smugi marszczą,
za Trybunałem
na ślepych szybach świecą
cichym wystrzałem

Noc letnia czeka cierpliwie,
czy księżyc spłynie, zabrzęknie,
czy zejdzie ulicą Grodzką w dół.
On się srebrliwie rozpływa
w rosie porannej, w zapachu ziół.

Jak pięknie!



Zegary, twarze nocy niewesołe,
hasło podają: północ, północ!
Dołem
place konopne, lniane,
ulice - długie mroku czółna,
lamp łańcuchami spętane.

U krańca Lublina czworokąt czarny,
szumem poemat wiatrów skanduje.
Klony, brzeziny, kasztany, tuje
obsiadły wyspę umarłych.

Aleje głuche mamrocą nocą, jak rynny.
Blask blady gwiazdy samotnej opiera się o cień,
o bluszcz, żałobny barwinek,
paprocie.

Krzyże z marmoru, anioły brązowe srogo
stanęły na piersiach trumien.

Pieje kogut.

Napisy z bramy cmentarza w pamięci zakarbuj, zatnij:
"Oto teraz w prochu zasnę - z prochu wstanę w dzień 
ostatni..."



Na wieży furgotał blaszany kogucik,

na drugiej - zegar nucił.

Mur fal i chmur popękał

w złote okienka:

gwiazdy, lampy.

Lublin nad łąką przysiadł.

Sam był

i cisza.

Dokoła

pagórków koła,

dymiąca czarnoziemu połać.

Mgły nad sadami czamemi.

Znad łąki mgły.

Zamknęły się oczy ziemi

powiekami z mgły.



 Tobie śpiewam, Lublinie, na dwojgu wzgórz rozłożony,
wam, czcigodne kamienie, minionej świadkowie chwały,

dumnie w niebo wznoszący dostojne głowy omszałe,
choć wam niebacznie atyk i blanków zdarto koroną.

Któż nieporadnem słowem wyśpiewać piękno twe zdolen,
grodzie stary, twej duszy któż może wyraz dać godny?

Błądząc wśród siwych murów, czar nowy odkrywam codnia,
codnia nanowo serce oddaję w twoją niewolę.

W krętych ulicach szkarpy, kamienne progi wytarte,
lew na klamce w nabitych wielkiemi ćwiekami wrotach.

Ciężko ubiegłych czasów rozwiera się księga złota,
dłonią pobożną kornie odwracam zmurszałe karty.

Sień żebrami sklepiona, patrzę z zapartym oddechem
w ciemnych podwórców w górę wysoko pnące się wnętrza,

gdzie krużganki ciosane nad krużgankami się piętrzą,
słyszę stłumione kroki, przeszłości widmowe echa.

Szczątki fortyfikacji, odwieczne baszty i bramy.
Biegną w pośpiechu domy podeprzeć Górę Zamkową,
strzelnic lukami patrzą, pacholąt królewskich głowy

w łąk wiosenną zieloność w Bystrzycy srebrzystej ramie.
Przypadł kościół-staruszek pod stopy Świętego Krzyża.

Dom posażny Barbary miłośnie oplotło wino.
Złoty w czarnym pomniku na wzgórku, wprost Kapucynów,

dłoń Jagiełło Jadwidze podaje na znak przymierza.
Grunwaldzkiego kościoła fasadę zachód rumieni.
W fryzie u Misjonarzy poplątał czas medaljony,

próżno głowię się komu symbole są przeznaczone,
książąt i królów wielkie daremnie wzywając cienie.

Aż w szpitalnem podwórzu, pielgrzymkę kończąc pobożną,
czary twoje, Lublinie, na nić złotolśniącą niżąc,
stopom Zatroskanego Chrystusa kamiennej nyży

wieniec najdroższy składam w starej kapliczce przydrożnej.



 W świetle zielonkawem gazowej latarni
przysiadł na łapach Lew w rogu Złotej ulicy;
słucha z uwagą o czem gwarnie
rajcują sąsiadki - wiecownice:
o chwale dawnych czasów, pokoju i wojnie.
Stary Trybunał prezyduje dostojnie.
Dyskusja się rozżarła.
Sobieskich Kamienica
ręce w boki wparła,
fioki nadobne nad oczyma
okien
z irytacji sterczą,
że szyderczo
przeczy jej niewierna
Kamienica Acerna.
Pomnik Kochanowskiego, najmłodszy w tem gronie,
straż milczącą nad Rynkiem pokłóconym trzyma.
Czy wieszczem dostrzegł okiem
brzask jutra, co z przeszłości na niebo wybiega?
Czy wiatr poczuł, wiejący od wieczności brzegów?
Twarz natchnieniem płonie.
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