
 

 

Czesław Miłosz 
 

Już lustra dźwięk walca powoli obraca
I świecznik kołując odpływa w głąb sal.

I patrz: sto świeczników we mgłach się zatacza, 
Sto luster odbija snujący się bal.

 
I pyły różowe, jak płatki jabłoni,

I skry, słoneczniki chwiejących się trąb.
Rozpięte szeroko jak krzyże w agonii

Szkło ramion, czerń ramion, biel ramion i rąk.
 

I krążą w zmrużone swe oczy wpatrzeni,
A jedwab szeleści o nagość, ach cyt...
I pióra, i perły w huczącej przestrzeni,

I szepty, wołanie i zawrót, i rytm.
 

Rok dziewięćset dziesięć. Już biją zegary,
Lat cicho w klepsydrach przesącza się piach.
Aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary

I krzakiem ognistym śmierć stanie we drzwiach.
 

A gdzieś tam daleko poeta się rodzi.
Nie dla nich, nie dla nich napisze ich pieśń.
Do chat drogą mleczną noc letnia podchodzi

I psami w olszynach zanosi się wieś.
 

Choć nie ma go jeszcze i gdzieś kiedyś będzie,
Ty, piękna, nie wiedząc kołyszesz się z nim.

I będziesz tak tańczyć na zawsze w legendzie,
W ból wojen wplatana, w trzask bitew i dym.

 
To on wynurzony z odmętu historii,

Tak szepce ci w ucho i mówi: no patrz.
A czoło ma w smutku, w dalekich lat glorii

I nie wiesz, czy śpiewa tak walc, czy twój płacz.
 

Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłony,
W olśnieniu, widzeniu, na obcy spójrz świat.

Walc pełza tu liśćmi złotymi stłumiony
I w szyby zamiecią zimowy dmie wiatr
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OD REDAKCJI. 
Witajcie! Nowy numer naszej gazetki w całości 
poświęcony jest poezji. Tak, wiemy, nie jest to 
dziedzina, która jest dla gimnazjalistów szczególnie 
interesująca, ale… 
1. Mamy w Lublinie Miasto Poezji, czyli cykl 

imprez oraz projektów artystycznych               
i naukowych, współorganizowanych przez 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN                    
i Instytut Filologii Polskiej KUL od 2008 r.

2. Od czasu do czasu warto porzucić Facebooka
oraz gry komputerowe, by zrobić coś innego, 
bardziej refleksyjnego i nietypowego. 

3. Wiemy, że prawie każdy gimnazjalista choć 
raz próbował pisać wiersze, więc nie ma się 
czego wstydzić i przeczytać ten numer 
Gimnazjalisty. Znajdziecie w nim wiersze 
Waszych kolegów i koleżanek, trochę teorii, 
reportaże, fotorelacje i wiele innych ciekawych 
informacji.  

Zachęcamy do lektury!  
   Zachęcamy również do czytania naszej gazetki 
na stronie internetowej. 
     http://gimnazjalista3lublin.blox.pl

Redaktorzy „Gimnazjalisty” 
              Opiekun: pani Ewa Kożuszek 

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ
     Twórczością Czesława Miłosza zainteresowałam się dzięki płycie 
„Czesław Śpiewa Miłosza”. Interpretacja Mozila zachęciła mnie 
do bliższego poznania tego autora oraz jego twórczości.
     Moją uwagę zwrócił utwór pt.: „Walc”.
adresata w świat stworzony przez Miłosza. Przez pierwsze cztery 
zwrotki jesteśmy na pięknym balu noworocznym. Wokół widzimy 
świeczniki, setki luster oraz pary tańczące w rytm walca. Cała 
scena jest niesamowicie magiczna, spokojna i eleganck
nagle przenosimy się w całkiem odmienny świat. W czasy wojny, 
strachu i przelanej krwi. Krajobraz tworzy smutek, płacz oraz 
morderstwa. Jest to pewna przepowiednia podmiotu lirycznego, 
mówiąca o zbliżającej się wojnie. Znów zostawiamy za sobą ten 
widok i wracamy na salę balową. Między światłami, kwiatami, 
świecznikami i kołyszącymi się paramy stoi kobieta 
przyszłości, żyjąca chwilą. Ostatnia zwrotka, poranek, przychodzi 
jutrzenka, czas zakończyć bal. Szczególnie poruszają mnie słowa: 
„I mija tak człowiek, i już zapomina, o
To z nimi wiąże się (moja) wymowa tego wiersza. Człowiek 
przemija, żyje, zapominając o swoich ideach i aspiracjach.
    Wiersz przynosi mi spokój, zatrzymuje czas. 
jest w głowie i zapełnia ją setkami myśli. Zarówno o przeszłości
jak i przyszłości. Wiersz ma charakter 
oraz wytchnieniem w codziennym życiu. Jest moim ulubionym.

Już lustra dźwięk walca powoli obraca 
I świecznik kołując odpływa w głąb sal. 

I patrz: sto świeczników we mgłach się zatacza,  
Sto luster odbija snujący się bal. 

I pyły różowe, jak płatki jabłoni, 
chwiejących się trąb. 

Rozpięte szeroko jak krzyże w agonii 
Szkło ramion, czerń ramion, biel ramion i rąk. 

I krążą w zmrużone swe oczy wpatrzeni, 
A jedwab szeleści o nagość, ach cyt... 
I pióra, i perły w huczącej przestrzeni, 

rytm. 

Rok dziewięćset dziesięć. Już biją zegary, 
Lat cicho w klepsydrach przesącza się piach. 
Aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary 

I krzakiem ognistym śmierć stanie we drzwiach. 

A gdzieś tam daleko poeta się rodzi. 
sze ich pieśń. 

Do chat drogą mleczną noc letnia podchodzi 
I psami w olszynach zanosi się wieś. 

Choć nie ma go jeszcze i gdzieś kiedyś będzie, 
kołyszesz się z nim. 

I będziesz tak tańczyć na zawsze w legendzie, 
w trzask bitew i dym. 

To on wynurzony z odmętu historii, 
Tak szepce ci w ucho i mówi: no patrz. 

A czoło ma w smutku, w dalekich lat glorii 
I nie wiesz, czy śpiewa tak walc, czy twój płacz. 

Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłony, 
obcy spójrz świat. 

Walc pełza tu liśćmi złotymi stłumiony 
I w szyby zamiecią zimowy dmie wiatr. 

WALC 
Lodowe pole w brzasku żółtej zorzy
W nagle rozdartej nocy się otworzy,

Tłumy biegnące wśród śmiertelnej wrzawy,
Której nie słyszysz, odgadujesz z ust.

Do granic nieba się
Wre morderstwami, krew śniegi rumieni,

Na ciała skrzepłe w spokoju kamieni
Dymiące słońce rzuca ranny kurz.

Jest rzeka na wpół lodami przykryta
I niewolnicze na brzegach pochody,

Nad siną chmurę, ponad czarne wody
W czerwonym słońcu, błysk bata.

Tam, w tym pochodzie, w milczącym szeregu,
Patrz, to twój syn. Policzek przecięty

Krwawi, on idzie, małpio uśmiechnięty,
Krzycz! W niewolnictwie szczęśliwy.

Rozumiesz. Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna

I mija tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co.

Jest takie olśnienie w bydlęcym spokoju,
Gdy patrzy na chmury i gwiazdy, i zorze,

Choć inni umarli, on umrzeć nie może
I wtedy powoli umiera.

Zapomnij. Nic nie ma prócz jasnej tej
sali I walca, i kwiatów, i świateł, i ech.

Świeczników sto w lustrach kołysząc się pali,
I oczy, i usta, i wrzawa, i śmiech.

Naprawdę po ciebie nie sięga dłoń żadna,
Przed lustrem na palcach unosząc się stań.
Na dworze jutrzenka i gwiazda poranna,

I dzwonią wesoło dzwoneczki u sań.
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naszej gazetki w całości 
poświęcony jest poezji. Tak, wiemy, nie jest to 
dziedzina, która jest dla gimnazjalistów szczególnie 

czyli cykl 
oraz projektów artystycznych               

rganizowanych przez 
Teatr NN                    

i Instytut Filologii Polskiej KUL od 2008 r. 
czasu warto porzucić Facebooka 

gry komputerowe, by zrobić coś innego, 

wie każdy gimnazjalista choć 
raz próbował pisać wiersze, więc nie ma się 
czego wstydzić i przeczytać ten numer 

. Znajdziecie w nim wiersze 
ochę teorii, 

i wiele innych ciekawych 

czytania naszej gazetki 

http://gimnazjalista3lublin.blox.pl 
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NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ 
Twórczością Czesława Miłosza zainteresowałam się dzięki płycie 

etacja Mozila zachęciła mnie 
bliższego poznania tego autora oraz jego twórczości. 

„Walc”. Wspaniale przenosi 
Miłosza. Przez pierwsze cztery 

zwrotki jesteśmy na pięknym balu noworocznym. Wokół widzimy 
świeczniki, setki luster oraz pary tańczące w rytm walca. Cała 
scena jest niesamowicie magiczna, spokojna i elegancka. Potem 
nagle przenosimy się w całkiem odmienny świat. W czasy wojny, 
strachu i przelanej krwi. Krajobraz tworzy smutek, płacz oraz 
morderstwa. Jest to pewna przepowiednia podmiotu lirycznego, 
mówiąca o zbliżającej się wojnie. Znów zostawiamy za sobą ten 
widok i wracamy na salę balową. Między światłami, kwiatami, 

ię paramy stoi kobieta nieświadoma 
przyszłości, żyjąca chwilą. Ostatnia zwrotka, poranek, przychodzi 
jutrzenka, czas zakończyć bal. Szczególnie poruszają mnie słowa: 

tak człowiek, i już zapomina, o co miał walczyć i po co” . 
To z nimi wiąże się (moja) wymowa tego wiersza. Człowiek 

zapominając o swoich ideach i aspiracjach. 
Wiersz przynosi mi spokój, zatrzymuje czas. Przez długi czas 

setkami myśli. Zarówno o przeszłości, 
jak i przyszłości. Wiersz ma charakter ponadczasowy. Jest radą 
oraz wytchnieniem w codziennym życiu. Jest moim ulubionym. 

Lodowe pole w brzasku żółtej zorzy 
W nagle rozdartej nocy się otworzy, 

Tłumy biegnące wśród śmiertelnej wrzawy, 
Której nie słyszysz, odgadujesz z ust. 

 
granic nieba sięgające pole 

Wre morderstwami, krew śniegi rumieni, 
Na ciała skrzepłe w spokoju kamieni 
Dymiące słońce rzuca ranny kurz. 

 
Jest rzeka na wpół lodami przykryta 
I niewolnicze na brzegach pochody, 

Nad siną chmurę, ponad czarne wody 
słońcu, błysk bata. 

 
Tam, w tym pochodzie, w milczącym szeregu, 

Patrz, to twój syn. Policzek przecięty 
Krwawi, on idzie, małpio uśmiechnięty, 

Krzycz! W niewolnictwie szczęśliwy. 
 

Rozumiesz. Jest taka cierpienia granica, 
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna, 

I mija tak człowiek, i już zapomina, 
O co miał walczyć i po co. 

 
Jest takie olśnienie w bydlęcym spokoju, 
Gdy patrzy na chmury i gwiazdy, i zorze, 

Choć inni umarli, on umrzeć nie może 
I wtedy powoli umiera. 

 
Zapomnij. Nic nie ma prócz jasnej tej 

alca, i kwiatów, i świateł, i ech. 
Świeczników sto w lustrach kołysząc się pali, 

I oczy, i usta, i wrzawa, i śmiech. 
 

Naprawdę po ciebie nie sięga dłoń żadna, 
Przed lustrem na palcach unosząc się stań. 
Na dworze jutrzenka i gwiazda poranna, 

o dzwoneczki u sań. 
Magda Bajura 
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Wiersze można pisać na różne tematy. 
Ulubione hobby także może być 
tematem utworu poetyckiego. Oto 
przykład: 

 
WĘDKARSTWO 

Wędkarstwo, dla każdego nuda, 
Lecz dla mnie życia nuta. 
Inni wolą miasto i imprezy, 
A ja stawy i zanęty. 
Każdy myśli, że oszalałem, 
A ja po prostu bolenia złapałem. 

 
Chamakatsu, Daiwa, Mikado… 
Dla każdego to szyfr nieznany, 

A dla mnie rybi alfabet prozą pisany. 
Inni wybierają alkohol, papierosy narkotyki, 

A ja karpie, karasie i leszczyki. 
Każdemu grunt kojarzy się z traktorem, 

A mi z karpiowym ledkorem. 
 

Ludzie nas nazywają barbarzyńcami, 
Ale ja jestem z wędkarzami-sportowcami. 

Nie trzeba mi wielu bramek w Fifie, 
Wystarczy, że ujrzę oblicze rybie. 

Inni czerpią przyjemność, gdy uderzą 
kolegę, 

A ja gdy wypuszczę złowioną rybę. 
 

Grajcie w gry komputerowe, 
A ja złapię liny oliwkowe. 
To me życie, to ma pasja, 
Lecz nie magiczna iluzja. 
Uszanujcie nas wędkarzy, 

A kiedyś ktoś z was rybę zobaczy! 
 
Michał Nowosadzki 

------------------------------------------------------  
FIZYKA W POEZJI 

Można także pisać wiersze poświęcone 
fizyce. Od lat pani Krystyna Rewińska 
organizuje konkursy na wiersze poświęcone 
fizyce. Oto trzy z nich: 

O FIZYCE 
Od początku po kres świata 
Własność materii wszystkich brata 
Różnych zjawisk mówiąc krótko 
Znamy przyczynę -gdy spada jabłko. 
Newton, Einstein – głowy tęgie 

Zbadali jej rozległość i głębię 
Próbując ją zrozumieć Ciołkowski 
Przez lata doznał wiele troski. 

 
Ona nas męczy i nam pomaga 
To zrozumie największy łamaga 
Jest prosta, choć skomplikowana 
Żyje z nami niezauważana. 
Dzięki jej prawom- tak myślę 

Jest niezbędna w każdym pomyśle 
Ludzie całe życia jej poświęcili 
Określali, mierzyli, liczyli. 

 
Życie materii swą złożonością 
Wielu onieśmiela 
Prosty wniosek z tego wynika 
Że wszystkim rządzi FIZYKA! 

 
Kamil Mężyński 

FIZYCZNY ŚWIR 
Już wiosna – ćwir 

Fizyczny świr rusza na podboje 
„Te zadania – bez gadania 

Będą wszystkie moje” 
Choć dżdżysto i mglisto 

Niestraszna pogoda 
Kolorowo, odlotowo 
To fizyczna moda 
Zwierzęta, kocięta 
Tez wydają dźwięki 

Szczeknięcia miauknięcia 
To słowa piosenki 

W zadaniach o drganiach  
Też są różne fale 

Odbite ugięte 
To kosmiczne dale 

Ćwir, mlask świr, plask 
Znowu jakieś drgania 

To znów zgrzyt co za syk 
„Wspaniałe do zadania” 

Więc krzyknął świr 
A ptak ćwir! 

I namyślać się zaczął 
Skojarzył zauważył również mowę kaczą 

Terkoty stukoty nas otaczają 
Szeleszczą trzeszczą ciszę zabierają(…) 

Iga Ameryk 

FIZYKA 
Fizyka jest trudną nauką 

Poznanie jej zasad jest sztuką 
Jest trudna i nie ma co kpić 

Lecz jak bez fizyki żyć? 
 

Dlaczego obraca się Ziemia? 
Jak szybko porusza się światło? 

Co to jest siła ciążenia? 
To wszystko jest wielką zagadką. 

 
A kto to był Newton i Kepler? 

Co w ruch wprawia ciało? 
Co można powiedzieć o cieple? 

Ciągle nam wiedzy mało. 
Ciągle jej więcej chcemy 

Wzory na pamięć kujemy. 
Dowiemy się 

Czy to prawda, że E=mc2 
 

Lecz póki co siądźmy w szkole 
I w książkach umysł zgłębmy 

Bo nasza pani Krystyna Rewińska 
Uczy nas w sposób przystępny! 

Agata Dyś 
Opracowała: Kasia Komza

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ CZYTANIA POEZJI 
PRZEZ OSOBY POCHODZĄCE Z RÓŻNYCH GRUP 

SPOŁECZNYCH. 
       Czy ludzie czytają poezję? Czy w dzisiejszych czasach 
jeszcze ktoś sięga po tego typu utwory? Zadając sobie to 
pytanie postanowiłam zorientować się w gustach 
czytelniczych rodaków i przeprowadzić z nimi rozmowy na 
ten temat. 
      Zapytałam około 30 osób, czy czytają poezję i co o niej myślą. 
Byli to ludzie zarówno z wyższym wykształceniem, jak i osoby, 
które skończyły szkoły zasadnicze. W środowisku lekarskim trafiłam 
na kilku pasjonatów poezji. Czytają wiersze, bo lubią, bo w ten 
sposób odprężają się po trudach dnia codziennego. Odstresowują 
się w ten sposób po ciężkiej pracy związanej z ich zawodem. 
Uczestnicząc częściowo w życiu swoich pacjentów, stykając się        
z ich chorobami, jak również ze śmiercią, potrzebują relaksu, 
odprężenia i zapomnienia o tym, co zostawili np. w szpitalu, czy 
hospicjum. Poezja jest dla nich lekarstwem na troski, zmartwienie   
i smutek. 
        Również wśród nauczycieli, nie tylko j. polskiego, są osoby 
czytające wiersze. Czytają, bo lubią, bo sprawia im to przyjemność. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że młodzież, zarówno gimnazjalna, 
jak i ze szkół średnich, bardzo mało interesuje się poezją. Nie 
czytają, bo nie mają na to czasu w natłoku nauki, bo wolą obejrzeć 
film w kinie lub w telewizji. Powodem jest też to, że po prostu nie 
rozumieją poezji, albo nie lubią czytać wierszy. Zmuszając się 
wręcz do analizy tych utworów, które omawiane są na lekcjach w 
szkole. 
      Byłam mile zaskoczona, gdy zapytałam kilku osób 
wykonujących zawód np. kierowcy, sprzedawcy w sklepie 
spożywczym, a nawet sprzątających osiedle, czy czytają wiersze. 
Twierdzili, że czasem zdarza im się wypożyczyć jakiś tomik poezji    
i wieczorem przy herbacie, w domowym zaciszu, przeczytać kilka 
utworów. Oczywiście wolą obejrzeć film, czy poczytać coś w 
Internecie, ale są chwile, kiedy potrzebują wyciszenia i wtedy 
właśnie sięgają po poezję. 
       Były też osoby, najczęściej mamy spacerujące po parku ze 
swoimi pociechami, które czytają tylko wiersze dla dzieci na 
dobranoc swoim maluchom. Na poważniejszą poezję brakuje im 
czasu. 
       Niestety mimo wielu akcji promujących poezję, coraz mniej 
osób po nią sięga. Jak się okazało chęć czytania wierszy nie ma nic 
wspólnego z wykształceniem, czy wykonywanym zawodem.  

Jagoda Puchała 



 

 
                        CO WIEMY O SONECIE? 

     Słynny włoski poeta Dante 
Alighieri (1265 – 1321) spotkał 
swoją ukochaną zaledwie 2 razy: 
gdy oboje mieli po 9, a później po 
18 lat. Nigdy z nią nie rozmawiał, a 
mimo to pisał dla niej piękne 
wiersze – sonety. 
     Sonet jest gatunkiem o 
specyficznej budowie: dwie 
pierwsze strofy składają się z 
czterech wersów i mają charakter 
opisowy, a dwie kolejne składają 
się z trzech wersów i mają 
charakter refleksyjny.  
     Od czasów Dantego tematyka 
sonetów ewaluowała, od tematyki 
miłosnej, do opisów przyrody, aż 
do pełnej różnorodności 
tematycznej. W Polsce sonety 
pisali: Mikołaj Sęp – Sarzyński, A. 
Mickiewicz, J. A. Morsztyn, Adam 
Asnyk, Jan Kasprowicz, K. Przerwa 
– Tetmajer, L. Staff, S.Grochowiak, 
Jarosław Marek Rymkiewicz i inni.      

    

Jednego serca! Tak m ało, tak m ało,

Co by przy m oim  m iłoś ą ż

A  byłbym  cichym  pom ię

Jednych ust trzeba! Ską ść ą

I oczu dw oje, gdzie bym  patrzał ś

W idzą ę ś ę ę ś ę

B ym

K tóry m nie niesie w  obję

A  jednak w idzę ż żą

Jednego serca 
muzyka i wykonanie Czesław Niemen, 
z albumu „

HAIKU
     Ta nierymowana japońska forma poetycka, jest bardzo popularna na 
całym świecie ze względu na prostotę konstrukcji. Składa się z 3 wersów, a 
w języku japońskim także z 17 sylab o układzie 5,7,5. Tematyka haiku jest 
związana z życiem ludzi, naturą oraz refleksją, która często zaskakuje 
czytelnika puentą zawartą w ostatniej linijce wiersza. 
     Haiku to więc krótka, prosta, zwięzła forma z zaskakującą puentą, która 
ma za zadanie pobudzić czytelnia do refleksji nad momentalnym i ulotnym 
pięknem chwili. 
 „…dobre haiku jest niczym kamyk wrzucony do sadzawki umysłu 
słuchacza, przywołujący skojarzenia z głębi jego pamięci. Zaprasza 
on raczej słuchacza do współpracy, zamiast wprowadzać go w stan 
bezbrzeżnego podziwu dla poetyckich wyczynów autora.”
     Pani Emila Kosowska – Stępniak 
wierszy haiku po angielsku. W czasie 4 edycji konkurs cieszył się 
powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły i innych gimnazjów. W tym 
roku pisanie wierszy haiku w klasach 1 i 2 odbywało 
w kuratoryjnym konkursie promującym Lublin. Wiersz w tej formie miał 
opisywać plakat i był jednym z zadań konkursowych. 
     Haiku można pisać o wszystkim, co nas otacza, o codziennym życiu, 
drobnych wydarzeniach. Tematy poprzednich k
1. Cztery pory roku. 
2. Cztery żywioły. 
3. Cztery kolory Japonii. 
4. Cztery części sagi Zmierzch. 
     W tym roku uczniowie pisali wiersz ilustrujący plakat zachęcający 
cudzoziemców do odwiedzenia Lublina. 
     Uczniowie często reagują alergicznie na pisa
szkole, ale haiku porywa swoją krótką i prostą formą. Dzięki temu oraz 
atmosferze zabawy słowem, a nie przymusu, każdy może spróbować bycia 
poetą w języku angielskim i często z zaskakująco dobrym skutkiem. 
     Ten poetycki nastrój autorów udziela się także czytelnikom, a o to 
przecież chodzi w pisaniu i czytaniu haiku.
Lublin the Town of magic 
Made by people   Marlena

                  People are gone 
                  But their magic places 
                  Still live in my hometown           
Lublin is like 
A big castle 
Joining people together   Milena Fus

                                   Sitting on a bench
                                   In Lublin Old Town
                                   I’ve become a dreamer
Z panią Emilią Kosowską – Stępniak rozmawiała Katarzyna Komza.

SPOTKANIE Z LUBELSKIM 
POETĄ RAFAŁEM 

10 V grupa uczniów z
nagrodzonych w kategorii literackiej 
międzyszkolnego konkursu „Książka 
jest dla wszystkich" brała udział w 
spotkaniu autorskim z lubelskim 
poetą Rafałem Duninem
    Spotkanie odbyło się w Filii MBP 
nr 31. Poeta czytał swoje 
opublikowane w czasopismach 
literackich „
     Uczestnicy spotkania poczuli
wyróżnieni, gdyż wysłuchali
autora, której jeszcze nikt 
okazji przeczytać. Rafał 
opowiadał o swojej drodze poetyckiej, 
dojrzewaniu do p
ciekawych rad przyszłym poetom.
     Można było pokazać swoją 
twórczość i usłyszeć, że poetą m
zostać nawet ten, kto 
języka polskiego 
     Rafał Kozicki jest przykładem 
takiej osoby. Artysta
aby pisać wiersze 
szukać inspiracji w rozmowach z 
innymi i obserwować codzienność. 
Należy też obserwować twórczość 
innych współczesnych poetów, czytać 
ich wiersze, spotykać się z nimi, 
czerpać z malarstwa.

CO WIEMY O SONECIE?                  Paweł Mituła

Sonet    A dam  A snykSonet    A dam  A snykSonet    A dam  A snykSonet    A dam  A snyk 
 

Jednego serca! Tak m ało, tak m ało, 

Jednego serca trzeba m i na ziem i! 

Co by przy m oim  m iłością zadrżało, 

A  byłbym  cichym  pom iędzy cichem i.. 

 

Jednych ust trzeba! Skąd bym  w ieczność całą 

P ił napój szczęścia ustam i m ojem i, 

I oczu dw oje, gdzie bym  patrzał śm iało, 

W idząc się św iętym  pom iędzy św iętem i.. 

 

Jednego serca i rąk białych dw oje! 

Co by m i oczy zasłoniły m oje, 

B ym  zasnął słodko, m arząc o aniele. 

 

K tóry m nie niesie w  objęciach  do nieba; 

Jednego serca! Tak m ało m i trzeba, 

A  jednak w idzę, że żądam  za w iele! 

Jednego serca – słowa Adam Asnyk,  
muzyka i wykonanie Czesław Niemen,  
z albumu „Enigmatic", 1970 

HAIKU 
Ta nierymowana japońska forma poetycka, jest bardzo popularna na 

całym świecie ze względu na prostotę konstrukcji. Składa się z 3 wersów, a 
w języku japońskim także z 17 sylab o układzie 5,7,5. Tematyka haiku jest 

oraz refleksją, która często zaskakuje 
czytelnika puentą zawartą w ostatniej linijce wiersza.  

Haiku to więc krótka, prosta, zwięzła forma z zaskakującą puentą, która 
ma za zadanie pobudzić czytelnia do refleksji nad momentalnym i ulotnym 

jest niczym kamyk wrzucony do sadzawki umysłu 
słuchacza, przywołujący skojarzenia z głębi jego pamięci. Zaprasza 
on raczej słuchacza do współpracy, zamiast wprowadzać go w stan 
bezbrzeżnego podziwu dla poetyckich wyczynów autora.” 

 od 4 lat organizuje konkurs pisania 
wierszy haiku po angielsku. W czasie 4 edycji konkurs cieszył się 
powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły i innych gimnazjów. W tym 
roku pisanie wierszy haiku w klasach 1 i 2 odbywało się w ramach udziału 
w kuratoryjnym konkursie promującym Lublin. Wiersz w tej formie miał 
opisywać plakat i był jednym z zadań konkursowych.  

Haiku można pisać o wszystkim, co nas otacza, o codziennym życiu, 
drobnych wydarzeniach. Tematy poprzednich konkursów to: 

W tym roku uczniowie pisali wiersz ilustrujący plakat zachęcający 
 

Uczniowie często reagują alergicznie na pisanie form poetyckich w 
szkole, ale haiku porywa swoją krótką i prostą formą. Dzięki temu oraz 
atmosferze zabawy słowem, a nie przymusu, każdy może spróbować bycia 
poetą w języku angielskim i często z zaskakująco dobrym skutkiem.  

utorów udziela się także czytelnikom, a o to 
przecież chodzi w pisaniu i czytaniu haiku. 

Marlena Bartoszek Ia 

         Sylwia Niećko Ia 

Milena Fus IIc 
Sitting on a bench 
In Lublin Old Town 
I’ve become a dreamer      Jarosław Wójcik IIc 

Stępniak rozmawiała Katarzyna Komza. 

G
IM
N
A
Z
JA
L
IS
T
A
 g
a
z
e
tk
a
 s
z
k
o
ln
a
 w
y
d
a
w
a
n
a
 w
 G
im
n
a
z
ju
m
 n
r 
3
 o
d
 1
9
9
9
 r
o
k
u
. 

SPOTKANIE Z LUBELSKIM 
POETĄ RAFAŁEM DUNINEM - 

KOZICKIM 
10 V grupa uczniów z lubelskich szkół 
nagrodzonych w kategorii literackiej 
międzyszkolnego konkursu „Książka 
jest dla wszystkich" brała udział w 
spotkaniu autorskim z lubelskim 
poetą Rafałem Duninem-Kozickim.    

Spotkanie odbyło się w Filii MBP   
31. Poeta czytał swoje wiersze 

opublikowane w czasopismach 
literackich „Odra" oraz „Akcent".  

Uczestnicy spotkania poczuli się 
óżnieni, gdyż wysłuchali poezji 

autora, której jeszcze nikt nie miał 
okazji przeczytać. Rafał Kozicki 
opowiadał o swojej drodze poetyckiej, 

zewaniu do pisania, udzielał 
ciekawych rad przyszłym poetom. 

Można było pokazać swoją 
twórczość i usłyszeć, że poetą może 
zostać nawet ten, kto ma trójki z 

polskiego i jest dyslektykiem.  
Rafał Kozicki jest przykładem 

takiej osoby. Artysta podkreślał, że 
aby pisać wiersze warto dużo czytać, 
szukać inspiracji w rozmowach z 
innymi i obserwować codzienność. 
Należy też obserwować twórczość 
innych współczesnych poetów, czytać 

wiersze, spotykać się z nimi, 
czerpać z malarstwa.  

Biblioteka gimnazjalisty 



 

KONKURS „KSIĄŻKA JEST DLA WSZYSTKICH"
    23 IV 2012 r. odbył się uroczysty finał konkursu dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, 
zorganizowany przez panią  Anetę Szadziewską i 
w tym projekcie był Ośrodek „Brama Grodzka 

FINALIŚCI KONKURSU W KATEGORII MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ
NA KSIĄŻKĘ 

Przesuwam mą dłoń  
po twej szorstkiej  
okładce  
i otwieram  
 
stare litery  
i piękne wersety  
które budzą  
me serce 
 
zaczynam czytać  
powoli  
każdą zwrotkę 
która niesie 
ze sobą  
radość ukojenie  
 
gdy nagle 
muszę wrócić  
do pędzącego coraz szybciej 
świata 
Aleksandra Wdowska 13 lat 
Gimnazjum nr 7 
Nauczyciel: P. Agata Bielak 
 

AKROSTYCH 
Kto się tak powoli skrada? 
Siada w kącie, słowa zjada. 
I pomyślałby kto kiedy, że 
Ą i ę przeczytał wtedy. 
Żurek stygnie mu na stole, a 
on na to: 
Książkę wolę! 
Anakondzie w mym terrarium 
też się jedną książkę zjadło... 
Damian Stec, lat 15, 
Gimnazjum nr 9   
Nauczyciel: P. Małgorzata 
Łopuszyńska – Ratyna 
 

KSIĄŻKA 
Książka rzecz osobliwa. 
Kochana, lecz czasem 

niedoceniana. 
Książka ma moc : uczenia, 
miłości, pogardy i zdrady. 

Jednak to ona prowadzi przez 
życie stuletniego profesora, 
Łobuza z ulicy, nianię uczącą 

psa z rodowodem, jak również 
nauczycielkę, 

Która kocha świat. 
Krzysztof Szkutnik 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Nauczyciel: P. Małgorzata 
Psujek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZYTANIE OPŁACA SIĘ
Jeśli jakieś dziecko chce 
poszerzyć wiedzę swą,
Niech szybko sięgnie po 

KSIĄŻKĘ NAUKOWĄ.

Lub, gdy mu szara 
rzeczywistość zbrzydła

I chce wyobraźni rozwinąć 
skrzydła,

Widzieć jednorożce i pegazy,
Niech prędko przeczyta 

KSIĄŻKĘ FANTASY.

Albo, gdy ktoś pomyślał przez 

Że chciałby zostać detektywem
I sztuki tropienia złoczyńców 

nauczyć się idealnie,
Niech prędko sięgnie po 
KSIĄŻKI KRYMI

Jaki jest morał z tego 
wierszyka,

To chyba każdy wie:
Czytanie jest bardzo ważne,

CZYTANIE OPŁACA SIĘ!
 
Iga Komar, lat 11
Szkoła Podstawowa nr 27
Nauczyciel: Pani Dorota 
Kowalczyk 
 

Książka to dar słowa i wiedzy,
dany przez kogoś 
dla kogoś. 
Tym kimś może być każdy,
mały i duży,
młody i stary.
W książce znajdzie odpowiedzi,
pytania i zagadki.
Więc idźmy do biblioteki
po książki czar.
Przynieśmy ją do domu i
zanurzmy się w jej głębi.
 
Michał Stolarz
Szkoła Podstawowa nr 3
Nauczyciel : P. Małgorzat
Psujek 
 

AFORYZMY
Gdy czytasz ksi
jest z tobą, gdy ją zamykasz, 
zostajesz sam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONKURS „KSIĄŻKA JEST DLA WSZYSTKICH" 
r. odbył się uroczysty finał konkursu dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, 

Anetę Szadziewską i panią Ewę Osobę – nauczycieli bibliotekarzy 
rama Grodzka - Teatr NN”.  

FINALIŚCI KONKURSU W KATEGORII MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ
CZYTANIE OPŁACA SIĘ 
Jeśli jakieś dziecko chce 
poszerzyć wiedzę swą, 
Niech szybko sięgnie po 

KSIĄŻKĘ NAUKOWĄ. 
 

Lub, gdy mu szara 
rzeczywistość zbrzydła 

wyobraźni rozwinąć 
skrzydła, 

Widzieć jednorożce i pegazy, 
Niech prędko przeczyta 

KSIĄŻKĘ FANTASY. 
 

Albo, gdy ktoś pomyślał przez 
chwilę, 

Że chciałby zostać detektywem 
I sztuki tropienia złoczyńców 

nauczyć się idealnie, 
Niech prędko sięgnie po 
KSIĄŻKI KRYMINALNE. 

 
Jaki jest morał z tego 

wierszyka, 
To chyba każdy wie: 

Czytanie jest bardzo ważne, 
CZYTANIE OPŁACA SIĘ! 

Iga Komar, lat 11 
Szkoła Podstawowa nr 27 
Nauczyciel: Pani Dorota 

DAR 
Książka to dar słowa i wiedzy, 
dany przez kogoś  

kimś może być każdy, 
mały i duży, 
młody i stary. 
W książce znajdzie odpowiedzi, 
pytania i zagadki. 
Więc idźmy do biblioteki 
po książki czar. 
Przynieśmy ją do domu i 
zanurzmy się w jej głębi. 

Michał Stolarz 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Nauczyciel : P. Małgorzata 

AFORYZMY 
Gdy czytasz książkę, cały świat 
jest z tobą, gdy ją zamykasz, 
zostajesz sam. 

# 

W życiu nie wrócisz do 
przeszłości, w książce to, co 
piękne można przeżywać 
wielokrotnie. 

# 
Książka to jedyna szansa na 
podróż w czasie i przestrzeni. 

# 
Książka jest jak Matka-uczy 
życia, wywołuje uśmiech, 
pokazuje świat. 

# 
Książka jest jak mądry 
człowiek-im częściej z nim 
przebywamy, tym chętniej 
chcemy spędzać z nim czas. 
 
Karol Kowalczyk, 14 lat 
Gimnazjum nr 6  
Nauczyciel: P. Elżbieta Surtel 
 

O PISANIU 
Aby do czytania książki doszło, 
czytelniku, 
Trzeba ułożyć w wyrazy i w 
zdania, literek bez liku, 
A gdy ułoży się, w strony i 
kartki, literek liczbę 
niepoliczoną 
Wtedy kartki introligator zszyje 
w książkę skórą oprawioną. 
 
Lecz kto układa te słowa i 
zdania? 
To autor, pisarz, który 
wymyśla opowiadania. 
Lecz o czym twórca ten pisze, 
opowiada? 
O wszystkim co mu się w 
głowie roi i układa. 
 
A co autorowi na myśl 
przychodzi do pisania? 
Wszystko, czym on i świat 
żyją, co się nadaję do 
poznania. 
Wszystko, co ludzkie i nie jest 
obce oświeceniu, 
Każda stara i nowa myśl, co 
wpada w okamgnieniu. 
Michalina Ostrowska, 12 lat 
Szkoła Podstawowa nr 30  
Nauczyciel: P. Anna Kępińska 
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r. odbył się uroczysty finał konkursu dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, 

 naszego gimnazjum. Partnerem 

FINALIŚCI KONKURSU W KATEGORII MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ 
życiu nie wrócisz do 

przeszłości, w książce to, co 
piękne można przeżywać 

ążka to jedyna szansa na 

uczy 
życia, wywołuje uśmiech, 

ążka jest jak mądry 
im częściej z nim 

przebywamy, tym chętniej 

Aby do czytania książki doszło, 

Trzeba ułożyć w wyrazy i w 

A gdy ułoży się, w strony i 
kartki, literek liczbę 

Wtedy kartki introligator zszyje 

te słowa i 

To autor, pisarz, który 

Lecz o czym twórca ten pisze, 

O wszystkim co mu się w 

A co autorowi na myśl 

Wszystko, czym on i świat 
żyją, co się nadaję do 

Wszystko, co ludzkie i nie jest 

Każda stara i nowa myśl, co 

PRZYJACIEL 
Książka to przyjaciel mój, 
chcę by także był i Twój. 
Książkę każdy czytać może, 
w wieczór, w dzień o każdej 
porze. 
Gdy Ci smutno, źle i nudno 
chwyć za książkę, będzie 
cudnie. 
Ona poprowadzi Cię, 
przyjacielu 
przez przełęcze przygód wielu. 
Twa płeć, wiek i wykształcenie 
tu niewielkie ma znaczenie. 
Czy żeś mały, czy żeś duży 
wejdź w świat przygód i 
podróży. 
Zaproś swego znajomego 
i się bawcie na całego, 
bo książka to wspaniała rzecz, 
przy niej nuda idzie precz! 
 
Wiktoria Jakubasek, 12 lat 
Szkoła Podstawowa nr 30  
Nauczyciel: P. Anna Kępińska 
 

MOL KSIĄŻKOWY 
Chcę opisać Wam swą hecę, 
dziś przeżytą w bibliotece. 
Stała, myśląc przy regale : 
„Nie wiem, co mam czytać 
wcale!” 
Wnet dostrzegłam pewną 
postać. 
Zapytałam jegomościa :  - Kim 
ty jesteś? – Jestem molem. 
-Co tu robisz? – Się gramolę! 
Chcę wejść na najwyższą 
półkę, 
łykam książki niczym bułkę! 
Pytam mola : - Co dziś zjesz? 
Sienkiewicza lubisz też? Bo 
„Krzyżacy” to lektura, 
A nie zwykła makulatura! 
A on na to rozbawiony: 
Owszem, chłonę książek 
strony, nie jem, 
bo to nie schabowy. 
Czytam, bom jest mol 
książkowy! 
Karina Tigranian 
Gimnazjum nr 19 
Nauczyciel: P. Ewa Grodecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CZY ZNAMY LUBELSKICH 

Według sondy którą przeprowadziłam wśród uczniów naszego gimnazjum 
aż 93% zna postać Józefa Czechowicza
twórczością Julii Hartwig, 36% słyszało o 
kojarzy Biernata z Lublina. Wśród poetów których znamy
Szelburg – Zarębina oraz Franciszka 

 
KILKA INFORMACJI O

   Urodził się 13 marca 1903 roku
ubogiej rodzinie, która jednak dbała o to, by dzieci wyrosły n
przedstawicieli inteligencji. 
wyróżnieniem rosyjską szkołę elitarną, a następnie wstąpił do 
seminarium nauczycielskiego w Lublinie. Ukończył jeszcze 
roczny Kurs Nauczycielski w Lublinie. W 1920 r. zgłosił się na 

ochotnika do armii i wziął udział w wojnie polsko
rozpoczął pracę jako wiejski nauczyciel w Słobódce na Wileńszczyźnie.
   Utwór „Opowieść o papierowej koronie
„Reflektorze” w 1923 r., był literackim debiutem Czechowicza. Czasopismo, z 
którym związał się poeta na następne kilka lat, ściśle współpracowało z 
„Almanachem Nowej Sztuki”. Również dzięki „Reflektorowi” w 1927 roku 
ukazał się pierwszy tomik jego wierszy „Kamień”.
    Dzięki stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego poeta rok 1930 spędził w Paryżu. Po powrocie już nie wrócił do 
zawodu nauczyciela, podejmując pracę dziennikarską. Został redaktorem 
dodatku literackiego dziennika „Ziemia Lubelska” oraz redaktorem „Kuriera 
Lubelskiego”. 
     Drugi tom jego poezji „Dzień jak co dzień” ukazał się nakładem czasopisma 
„Kwadryga” w Warszawie w 1930 roku. 
      W latach trzydziestych ukazały się następujące tomy jego poezji: „Ballada 
z tamtej strony”, „Stare kamienie”, „W błyskawicy”, „Nic więcej”, „Arkusz 
poetycki”, „Nuta człowiecza”. Ostatni tomik został poprzedzony następującą 
wypowiedzią poety: 
…przyznaję się do wspólnoty z ludźmi, więcej nawet, do współczucia z nimi. 
[tomik] Przeznaczony jest dla tych, którzy czytając moje wiersze 
ustosunkowują się do nich jak do utworów pięk
tym. Chciałbym na początku pięciolinii postawić znak, aby wiedzieli, według
jakiego klucza czytać należy”. 
   Wybuch II wojny światowej zmusił go do opuszczenia Warszawy. Udał się do 
Lublina, gdzie zginął 9 września 1939 roku
                                                                         

MISTERIUM  WIERSZA
    Pod taką nazwą 31 maja odbyło się spotkanie
Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. Gośćmi byli laureaci 
przyznawanej od 2008 roku, za swój wybitny dorobek poetycki, 
nagrody „Kamień”: Julia Hartwig, Tomasz Różycki, Ryszard 
Krynicki i Piotr Matywiecki. 
    To właśnie dzięki nim mieliśmy okazję od
chwilę od szarej rzeczywistości i wysłuchać tekstów poetyckich 
czytanych przez samych autorów. Prowadzący spotkanie prof. 
Paweł Próchniak starał się wyjaśnić: Czym są wiersze? Dlaczego 
są nam tak bliskie? Na czym polega podobieństwo międz
misterium a poezją? Spotkanie z tą wyjątkową twórczością oraz 
jej autorami było nie tylko okazją do ich poznania, ale także 
chwilą głębszej refleksji nad rolą poety i poezji.
    Członkowie Koła Dziennikarskiego
Kożuszek uczestniczyli w tym spotkaniu, które było osobliwym 
oraz magicznym misterium na temat poezji.           

CZY ZNAMY LUBELSKICH POETÓW? 
wśród uczniów naszego gimnazjum 

Józefa Czechowicza, 71% zapoznało się z 
, 36% słyszało o Wincentym Polu i 29% 
. Wśród poetów których znamy są także: Ewa 

 Arnsztajowa. 

KILKA INFORMACJI O... JÓZEFIE CZECHOWICZU 
13 marca 1903 roku w Lublinie. Dorastał w 

ubogiej rodzinie, która jednak dbała o to, by dzieci wyrosły na 
przedstawicieli inteligencji. W 1917 roku ukończył z 
wyróżnieniem rosyjską szkołę elitarną, a następnie wstąpił do 
seminarium nauczycielskiego w Lublinie. Ukończył jeszcze 
roczny Kurs Nauczycielski w Lublinie. W 1920 r. zgłosił się na 

ochotnika do armii i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. 
rozpoczął pracę jako wiejski nauczyciel w Słobódce na Wileńszczyźnie. 

„Opowieść o papierowej koronie” pisany prozą, który ukazał się w 
był literackim debiutem Czechowicza. Czasopismo, z 

się poeta na następne kilka lat, ściśle współpracowało z 
„Almanachem Nowej Sztuki”. Również dzięki „Reflektorowi” w 1927 roku 

„Kamień”. 
Dzięki stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

oeta rok 1930 spędził w Paryżu. Po powrocie już nie wrócił do 
zawodu nauczyciela, podejmując pracę dziennikarską. Został redaktorem 
dodatku literackiego dziennika „Ziemia Lubelska” oraz redaktorem „Kuriera 

k co dzień” ukazał się nakładem czasopisma 

W latach trzydziestych ukazały się następujące tomy jego poezji: „Ballada 
„W błyskawicy”, „Nic więcej”, „Arkusz 

ecza”. Ostatni tomik został poprzedzony następującą 

…przyznaję się do wspólnoty z ludźmi, więcej nawet, do współczucia z nimi. 
[tomik] Przeznaczony jest dla tych, którzy czytając moje wiersze 
ustosunkowują się do nich jak do utworów pięknoducha. Chciałbym skończyć z 
tym. Chciałbym na początku pięciolinii postawić znak, aby wiedzieli, według 

Wybuch II wojny światowej zmusił go do opuszczenia Warszawy. Udał się do 
9 września 1939 roku podczas bombardowania miasta.    

            Agnieszka Pijas 

   KILKA CYTATÓW
BIERNATA Z LUBLINA

Żywot Ezopa Fryga (1522)
 
    A przeto kto chce bogaty 
    Oplwawszy ręce, trzeba
    Orz rolą, kopaj korzenie,
    Nie troszcz się o dobre mienie
Źródło: bajka Praca bogactwa czyni
 
    Którzy ciem siedzą z księgami,
    Nie mogą być nigdy sami,
    Aże kiedy w ciżbie siedzą:
    Tam dopiero sami będą.
Źródło: bajka Kto miłuje księgi, 
tęskności 
 
    Nie patrząc na biskupy,
    Którzy mają złotych kupy;
    Boć nam ci wiarę zeszyli,
    Boże daj by się polepszyli.
    Dwór nam pokaził
    Kanoniki i dziekany.
    Wszystko w kościele zdworzało
    Nabożeństwa bardzo 
Źródło: przedmowa
 
    Głupi nie śmiej się z mądrego
    Ale bierz rozum od niego!
Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury 
pięknej od XIV do XX wieku
 
    Roztropny szczęściu nie wierzy.
Źródło: Nowa księga przysłów 
 
    Skromnie cierp, czego
możesz. 
Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury 
pięknej od XIV do XX wieku

                                  

MISTERIUM  WIERSZA 
Pod taką nazwą 31 maja odbyło się spotkanie z poezją w 

Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. Gośćmi byli laureaci 
przyznawanej od 2008 roku, za swój wybitny dorobek poetycki, 
nagrody „Kamień”: Julia Hartwig, Tomasz Różycki, Ryszard 

To właśnie dzięki nim mieliśmy okazję oderwać się choć na 
chwilę od szarej rzeczywistości i wysłuchać tekstów poetyckich 
czytanych przez samych autorów. Prowadzący spotkanie prof. 
Paweł Próchniak starał się wyjaśnić: Czym są wiersze? Dlaczego 
są nam tak bliskie? Na czym polega podobieństwo między 
misterium a poezją? Spotkanie z tą wyjątkową twórczością oraz 
jej autorami było nie tylko okazją do ich poznania, ale także 
chwilą głębszej refleksji nad rolą poety i poezji. 

Koła Dziennikarskiego pod opieką Pani Ewy 
w tym spotkaniu, które było osobliwym 

oraz magicznym misterium na temat poezji.           Kasia Komza 
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KILKA CYTATÓW... 
BIERNATA Z LUBLINA 

 
Żywot Ezopa Fryga (1522) 

A przeto kto chce bogaty być, 
Oplwawszy ręce, trzeba robić! 
Orz rolą, kopaj korzenie, 
Nie troszcz się o dobre mienie 

Źródło: bajka Praca bogactwa czyni 

Którzy ciem siedzą z księgami, 
Nie mogą być nigdy sami, 
Aże kiedy w ciżbie siedzą: 
Tam dopiero sami będą. 

Źródło: bajka Kto miłuje księgi, nie miewa 

Nie patrząc na biskupy, 
Którzy mają złotych kupy; 
Boć nam ci wiarę zeszyli, 
Boże daj by się polepszyli. 
Dwór nam pokaził kapłany, 
Kanoniki i dziekany. 
Wszystko w kościele zdworzało 
Nabożeństwa bardzo mało... 

Źródło: przedmowa 

Głupi nie śmiej się z mądrego 
Ale bierz rozum od niego! 

Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury 
pięknej od XIV do XX wieku 

Roztropny szczęściu nie wierzy. 
Źródło: Nowa księga przysłów  

Skromnie cierp, czego minąć nie 

Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury 
pięknej od XIV do XX wieku 

                                   Agnieszka Pijas 



 
FAKTY O… JULII HARTWIG

                 Poetka, eseistka, tłumaczka, autorka książek dla dzieci. Urodziła 
się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Autorka zaledwie kilku tomów 
wierszy, które pozwoliły jej jednak zająć ważne miejsce w krajobrazie 
polskiej współczesnej literatury. 
   Jednym z wyznaczników jej poezji jest niechęć do przyjęcia całościowej 
wizji świata, jednej tonacji emocjonalnej. W swych subtelnych, 
wyrafinowanych (choć jednocześnie zawsze dążących do bycia zrozumiałymi 
dla czytelnika) utworach niejednokrotnie łączy przeciwieństwa. Powadze 
przeciwstawia ironię, rozpaczy - ekstatyczną radość istnienia. Posł
zazwyczaj formą dopracowaną i „uspokojoną", unikającą chaosu i 
przypadkowości.  
    Wielokrotnie przebywała na stypendiach we Francji i Stanach 
Zjednoczonych, otrzymała liczne nagrody, m.in. Fundacji A. Jurzykowskiego, 
Thornton Wilder Prize przyznawaną przez Translation Center at Columbia 
University, austriacką nagrodę poetycką im. Georga Trakla. Mieszka w 
Warszawie. 
    Redakcyjne koleżanki Magda Bajura, Katarzyna Komza
oraz p. Ewa Kożuszek miały okazję poznać panią 
które odbyło się w dniu 7 października 2011 roku.

Dziękujemy P. Anecie Szadziewskiej – 
nauczycielowi bibliotekarzowi G3, z 

inspiracji której powstała „Szkoła Poezji”. 

 

JULII HARTWIG 
Poetka, eseistka, tłumaczka, autorka książek dla dzieci. Urodziła 

roku w Lublinie. Autorka zaledwie kilku tomów 
wierszy, które pozwoliły jej jednak zająć ważne miejsce w krajobrazie 

Jednym z wyznaczników jej poezji jest niechęć do przyjęcia całościowej 
nej tonacji emocjonalnej. W swych subtelnych, 

wyrafinowanych (choć jednocześnie zawsze dążących do bycia zrozumiałymi 
dla czytelnika) utworach niejednokrotnie łączy przeciwieństwa. Powadze 

ekstatyczną radość istnienia. Posługuje się 
uspokojoną", unikającą chaosu i 

Wielokrotnie przebywała na stypendiach we Francji i Stanach 
Zjednoczonych, otrzymała liczne nagrody, m.in. Fundacji A. Jurzykowskiego, 

nawaną przez Translation Center at Columbia 
University, austriacką nagrodę poetycką im. Georga Trakla. Mieszka w 

Katarzyna Komza i Magda Mitura 
miały okazję poznać panią Julię Hartwig na spotkaniu, 

7 października 2011 roku.        Agnieszka Pijas 

   MMIIAASSTTOO  PPOOEEZZJJII  22001122 

   31 V 2012 roku klasa 2c w 
ramach Dni Turystyki Szkolnej 
uczestniczyła w Festiwalu 
Miasto Poezji 2012 na Placu 
Litewskim w Lublinie. Opiekę 
nad uczniami sprawowały panie: 
Anna Raganowicz i Aneta 
Szadziewska. 
    Uczniowie uczestniczyli w 
poetyckim slamie z neo-
lingwistycznym poetą Jakubem 
Węgrzynem, manifestowali 
swoje zamiłowanie do poezji, 
powielali wiersze Julii Hartwig 
na starej maszynie drukarskiej 
oraz uczestniczyli w zabawach 
ze słowem.  
   1 VI 2102 r.  w „Trolejbusie 
Poezji" stojącym na Placu 
Litewskim w Lublinie, 11- 
osobowa reprezentacja Samo-
rządu Uczniowskiego G3 w 
Lublinie, pod opieką pani Anny 
Raganowicz, czytała wiersze 
Marcina Świetlickiego - poety 
związanego z Lublinem.    B.G 

 
 
 
 

 

  
JJUULLIIAA  HHAARRTTWWIIGG  

„„EE
Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi
Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą?
 
Budzi się w klasztornym hoteliku
przez okienko szeroki widok na okolicę
Jest ranek
ranek lubelski
Rozległą łąką nie
lipami 
wydeptaną śc
kobiety i mężczyźni
mijają Zamek i miejsce po synagodze
potem cerkiew i targowisko
Lublin 
jeszcze nie kresy ale już kresy
ręczniki na stołach święte obrazki na 
ścianach 
na jednych ikony na innych Jezus o 
płonącym 
pienia nabożne w różnych językach
i nieme powietrze w którym zastygł jęk 
pomordowanych
i nieme powietrze w którym zastygł jęk 
pomordowanych
wepchnięte w gardła zawodzenie 
a potem cisza
wielka i ostateczna c
z odorem duszącego dymu 
i roznoszonym wiatrem łachmanów (…)
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EELLEEGGIIAA  LLUUBBEELLSSKKAA””  
Więc urodziłam się na tym skrawku ziemi  
Co mam zrobić żeby poczuć się tutejszą? 

Budzi się w klasztornym hoteliku 
przez okienko szeroki widok na okolicę 
Jest ranek 
ranek lubelski 
Rozległą łąką nie-łąką między bujnymi 

wydeptaną ścieżką na skróty idą do pracy 
kobiety i mężczyźni 
mijają Zamek i miejsce po synagodze 
potem cerkiew i targowisko 

jeszcze nie kresy ale już kresy haftowane 
ręczniki na stołach święte obrazki na 

 
na jednych ikony na innych Jezus o 
płonącym sercu 
pienia nabożne w różnych językach 
i nieme powietrze w którym zastygł jęk 
pomordowanych 
i nieme powietrze w którym zastygł jęk 
pomordowanych 
wepchnięte w gardła zawodzenie  
a potem cisza 
wielka i ostateczna cisza  
z odorem duszącego dymu  
roznoszonym wiatrem łachmanów (…) 

                wyszukała: Agnieszka Pijas 

                                


