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Rozsypały się 
wapienne skały

zabieliły wśród zieleni
jak wyspy dziwaczne

They scattered
limestone rocks 

whitened among greenery
like bizarre islands



Zachowały pamięć
wieków

pieczęcie istnienia
skamieniałe skarby
jurajskiego morza

They kept the memory 
of centuries

seals of existence
fossilized treasures
of the Jurassic sea



Wyznaczyły wzniesieniami
szlak

jurajskich zamków
co jak orle gniazda

były niegdyś niedostępne

They marked with hil ls 
the route 

of Jurassic castles
which, like eagles' nests
were once unreachable



Wyróżniły swoim
pięknem

część naszego kraju
połączyły wyżynami

w malowniczą całość

They distinguished with their
beauty

part of our country
combined by their highlands 

into a picturesque whole



Ocali ły pamięć
wieków

pieczęcie istnienia

They saved the memory of the
ages

seals of existence



Łucja Szota
Utwór pochodzi z tomiku poezji „Jurajskie Impresje 2008”
wydanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater

W Częstochowie, w 2008 roku.
 

Rozsypały się 
wapienne skały

zabieliły wśród zieleni
jak wyspy dziwaczne

 
Zachowały pamięć

wieków
pieczęcie istnienia

skamieniałe skarby
jurajskiego morza

 
Wyznaczyły wzniesieniami

szlak
jurajskich zamków
co jak orle gniazda

były niegdyś niedostępne
 

Wyróżniły swoim
pięknem

część naszego kraju
połączyły wyżynami
w malowniczą całość

 
Ocaliły pamięć

wieków
pieczęcie istnienia

 
 

Translated by Natalia Szota
IX LO Norwid Częstochowa

 
They scattered

limestone rocks 
whitened among greenery

like bizarre islands
 

They kept the memory 
of centuries

seals of existence
fossilized treasures
of the Jurassic sea

 
They marked with hills 

the route 
of Jurassic castles

which, like eagles' nests
were once unreachable

 
They distinguished with their beauty

part of our country
combined by their highlands 

into a picturesque whole
 

They saved the memory of the ages
seals of existence 
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The limestone rock formations 
spread their bonewhite roots 
among the verdant creation 

the blooming islands produced 
 

They keep the life's arcana 
chronicles of the ages 
sealed deep like a key 

to jurassic treasures sea 
 

Hill ridges seen around 
show us the castles path 

once out of human's reach 
aloft where the eagles nest 

 
They gifted our motherland's dawn 

with lovely calcite stones 
connecting the upland whole 

like a palette of all tones 
 

They keep the life's arcana 
Chronicles of the ages

 


