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Anna Kamieńska i Julia Hartwig
Na przerwie, jak wychodziłyśmy, to czy jedna z tą rozmawiała, z drugą, z trzecią, czy
na temat przedmiotu, czy na temat przyszłej lekcji, czy tam ściągawkę jakąś [się
przekazało],  czy  jakieś  pytanie,  normalnie.  Anna Kamieńska była  taka bardziej
zamknięta w sobie, ona często spacerowała sama. Myśmy mówiły,  że bije się z
myślami swoimi albo tworzy coś tam. Ale tak to zupełnie normalnie się zachowywały.
[Julia Hartwig] to na pewno była silna osobowość, między mną a nią była zbyt duża
różnica, żebym ja z nią na co dzień mogła mieć jakieś wspólne tematy. Ale z Anną
Kamieńską one bardzo często dyskutowały, czy z Joanną Modrzejewską, która była
też taką zdolną polonistką. One miały swoje wielkie sprawy, którymi się z nami po
prostu nie dzieliły. Ja dopiero u Mikulskiego wyczytałam, że ona chodziła na jakieś
tam spotkania z poetami. Ja nie wiedziałam, że ona jest poetką i że ona pisze, i że
ona gdzieś tam jeszcze komuś daje do przeczytania swoje prace.
Wiedziałyśmy,  że  ona  mieszka  na  Narutowicza  naprzeciw  szkoły,  dosłownie
naprzeciw szkoły  mieszkała.  Zakład fotograficzny był  naprzeciw szkoły  na rogu
Narutowicza i Peowiaków, tak że to wszystko myśmy wiedziały, no bo Hartwig, to
była takie [nazwisko], taka firma, że trudno [było] żyć w Lublinie, żeby nie wiedzieć
gdzie [miał zakład].
Julia miała popielate włosy, zawsze krótko ścięte. A Anna Kamieńska miała raczej
blond włosy i troszkę kręcone. I w ogóle to inna postura była. Julia to była dla mnie
taka cienka, długa, a Kamieńska była taka szersza, głowa większa i ramiona szersze,
i te włosy takie odstające od głowy. A Julii to były zawsze gładziutkie i wspaniały
popielaty kolor tych włosów był. Mam takie zdjęcie ze szkolnych czasów Julii.
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