
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci…”
                                                                   Wisława Szymborska, Rehabilitacja (fragmenty)

Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni 
i po raz pierwszy w życiu przywołuję zmarłych, 

wypatruję ich twarzy, nasłuchuję kroków, 
chociaż wiem, że kto umarł, ten umarł dokładnie. 

Pomnik poświęcony pamięci Powstańców Listopadowych i Styczniowych
Bitwa pod Lubartowem 23 Stycznia 1863r.



Wierzyłam, że zdradzili, że niewarci imion, 
skoro chwast się natrząsa z ich nieznanych mogił 

i kruki przedrzeźniają, i śnieżyce szydzą 
- a to byli, Joriku, fałszywi świadkowie. 

Miejsca pochówków  Nieznanych Żołnierzy na cmentarzu w Lubartowie.



Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci. 

Chwiejna waluta. Nie ma dnia, 
by ktoś wieczności swej nie tracił. 

           „ Legionistom poległym na terenie powiatu lubartowskiego w 1915r.”

Kwatera wojenna, w której pochowano żołnierzy z sierpnia 1915r. 
W obrębie kwatery wzniesiono pomnik w 1935r. W obu kwaterach poza żołnierzami 
polskimi pochowano ok. 100 żołnierzy austro- węgierskich i  rosyjskich, oraz kilku 
niemieckich poległych w sierpniu 1915 r.



Dziś o wieczności więcej wiem: 
można ją dawać i odbierać. 

Kogo zwano zdrajcą ten 
razem z imieniem ma umierać. 

Pomnik  Kpt.  Zdzisława  Brońskiego,  ps.  "Uskok",  legendarnego,  najbardziej 
znanego  i  bezkompromisowego  dowódcy  oddziału  partyzanckiego, 
lubartowskiego Obwodu Armii Krajowej. 



Ta nasz nad zmarłymi moc 
wymaga nierozchwianej wagi 

i żeby sąd nie sądził w noc, 
i żeby sędzia nie był nagi.

„ Cześć i chwała bohaterom poległym w walce z okupantem niemieckim”

1919-1945



Ziemia wre a to oni, którzy są już ziemią, 
wstają grudka po grudce, garstka obok garstki, 

wychodzą z przemilczenia, wracają do imion, 
do pamięci narodu, do wieńców i barw. 



Gdzież moja władza nad słowami? 
Słowa opadły na dno łzy, 

słowa, słowa niezdatne do wskrzeszania ludzi, 
pis martwy jak zdjęcie w blasku magnezji. 

Nawet na pół oddechu nie umiem ich zbudzić 
ja, Syzyf przypisany do piekła poezji…

W poszukiwaniu  śladów z przeszłości klasa 1 W na Cmentarzu Parafialnym 
w Lubartowie.

Opr. Dorota Bułgajewska-Muzyka
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