
ANNA KAMIEŃSKA urodziła się w 12 kwietnia 1920 roku w Krasnym-

stawie koło Lublina, zmarła 10 maja 1986 roku w Warszawie. Do wojny studiowała pedagogikę w Warsza-
wie. W czasie okupacji niemieckiej studiowała filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a
następnie na Uniwersytecie Łódzkim.

Pracowała jako redaktor między innymi w „Nowej Kulturze”, „Twórczości” i „Życiu Literackim”.
Tłumaczyła między innymi literaturę rosyjską, białoruską, czeską, bułgarską, łacińską i hebrajską. Debiuto-
wała w 1944 roku na łamach lubelskiego „Odrodzenia”. Autorka kilkunastu tomów poezji, prozy, esejów,
książek  dla  dzieci  i  młodzieży.  Tomy wierszy  Anny Kamieńskiej  -  „Źródła” (1962),  „Odwołanie  mitu”
(1967), „Biały rękopis” (1970), „Drugie szczęście Hioba” (1974), „Milczenia” (1979), „Dwie ciemności”
(1984) – uznane zostały przez krytyków literackich za wybitne osiągnięcia współczesnej poezji. Jej wiersze



są poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o istotne treści ludzkiej egzystencji, w których często powracają
motywy śmierci, przemijania, samotności i cierpienia.

Ze studiów nad „Biblią” powstały eseje opublikowane w zbiorach zatytułowanych: „Twarze Księgi” (1981),
„Na progu słowa” (1985), „Książka nad książkami” (1985). Jako autorka książek dla dzieci Anna Kamień-
ska debiutowała w 1960 roku tomem wierszy „Słoneczny lizak”, następnie ukazały się kolejne tomiki inspi-
rowane folklorem dziecięcym i ludowym oraz wiersze i gawędy osnute wokół motywów biblijnych. Ważną
pozycję w dorobku poetki stanowią utwory poetycko-filozoficzne podejmujące trudne zagadnienia współcze-
sności:  „W Nieparyżu i  gdzie indziej” (1967),  „Samowarek mojego dziadka” (1967),  „Są takie wyspy”
(1970).  Z myślą o młodych czytelnikach wydała też kilka powieści,  między innymi: „Rozalka Olaboga”
(1968), „Żołnierz i żołnierzyki” (1971), „Wielkie małe rzeczy” (1974), „Świat się ciągle zaczyna” (1975),
„Sześciopiętrowy dzień” (1975), „Marianna” (1980), „Dom w domu” (1982)„Deszczowe lato” (1985). 



W 1981 roku Anna Kamieńska otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i
młodzieży.



Linki do utworów Anny Kamieńskiej oraz audycji z jej udziałem:
Wiersz „Modlitwa Hioba”: https://www.youtube.com/watch?v=YQmAD-18inE
Wiersz „Kiedy…”: https://www.youtube.com/watch?v=hR4uwbd9iAw
Wiersz „Miłowanie nieprzyjaciół”: https://www.youtube.com/watch?v=j1Ccin3TWzA
Anna Kamieńska: Finezje literackie 1 (Anna Kamieńska opowiada o początkach swojej poetyckiej twórczo-
ści): 
https://ninateka.pl/audio/anna-kamienska-finezje-literackie-1-5
Anna Kamieńska: Finezje literackie 2 (Anna Kamieńska zastanawia się nad najlepszą definicją poezji):
https://ninateka.pl/audio/anna-kamienska-finezje-literackie-3-5
Anna Kamieńska:  Finezje literackie 3 (Anna Kamieńska wspomina dotkliwą krytykę, z jaką spotkała się jej
wczesna poezja):
https://ninateka.pl/audio/anna-kamienska-finezje-literackie-4-5
Anna Kamieńska: Finezje literackie 4 (Profesor Andrzej Gronczewski rozmawia z poetką o utworze „Naro-
dziny wiersza”):
https://ninateka.pl/audio/anna-kamienska-finezje-literackie-5-5

Finezje literackie to cykl audycji Polskiego Radia, poświęcony znanym przedstawicielom świata litera-
tury oraz zjawiskom literackim. W poszczególnych odcinkach poznajemy znakomitych twórców słuchając
fragmentów utworów, niekiedy w ich własnym wykonaniu, oraz przez wypowiedzi bliskich im osób, komenta-
rze krytyków i historyków.
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