
         

Poezja muzyką malowana 

Zespół Szkół w Resku włączył się w projekt artystyczny Związku 

Literatów Polskich oddziału w Szczecinie pod nazwą Zachodniopomorska 

Wiosna Poezji. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie poezji poprzez 

łączenie jej  z innymi dziedzinami sztuki. 

Projekt naszej szkoły zakładał kilkudniowe spotkania z poezją. Pierwsze miało 

miejsce w niedzielę 22 maja na szczecińskiej Różance. Następnego dnia 23 maja 

odbyła się szkolna uroczystość promująca poezję tworzoną na ziemiach 

zachodniopomorskich. Na szkolne forum zostali zaproszeni uczniowie klas I i II 

gimnazjum. Młodzież wysłuchała recytacji wierszy poetów zachodniopomorskich. 

Wygłaszanie utworów lirycznych odbywało się przy akompaniamencie pianina. 

Delikatny podkład muzyczny przygotowała Gabriela Przygocka. Deklamacje były 

przeplatane piosenką poetycką. Poezji mówionej i śpiewanej towarzyszyła 

prezentacja multimedialna. Tego dnia zaprezentowano twórczość liryczną uczniów  

z Zespołu Szkół w Resku. Czytane były utwory: Hanny Pałubiak, Krystiana Bodysa, 

Macieja Słodkowskiego i Martyny Miłek. Na naszą uroczystość przybyli również 

uczniowie  ze Szkoły Podstawowej w Resku. Wygłoszone zostały wiersze: Zofii 

Walczykiewicz, Piotra Szyntora i Michała Niedźwiedzkiego.  

Kolejnego dnia Reska Wiosna Poezji miała swoją kulminację. Zaproszeni 

zostali przedstawiciele władz miasta oraz lokalnych stowarzyszeń. Nasze 

zaproszenie przyjęły poetki Krystyna Rodzewicz – członkini ZLP o/ Szczecin oraz 

Hanna Szcześniak – znana mieszkańcom Reska z tomiku poezji Zrodzone ze 

wzruszeń. W uroczystości uczestniczyła młodzież z klas III gimnazjum oraz I i II LO. 

Spotkanie poetyckie z panią Krystyną Rodzewicz było poprzedzone kilkuminutowym 

filmem promującym jej tom poezji Indeks Szczęścia. Poetka ze Szczecina ujęła 

słuchaczy swoimi – niezwykle ciepłymi i mądrymi życiowo strofami. Do tego, 

zwracając się do przybyłych, a w szczególności do uczniów powiedziała, że można 



wygrywać olimpiady matematyczne i pisać wiersze. Pragnę nadmienić, że pani 

Krystyna Rodzewicz jest inżynierem budownictwa oraz ukończyła studia 

podyplomowe Zarządzania Systemami Przemysłowymi (dyplom Ecole Centrale Paris 

– Szkoły Głównej w Paryżu).  Pani Hanna Szcześniak udowodniła po raz kolejny 

rzadką umiejętność zawierania głębokich przemyśleń w opisywaniu codziennych  

spraw. Przybyli goście oraz młodzież zasłuchali się w strofy wierszy i piosenek 

poetyckich. Kolejne recytacje słuchacze nagradzali gromkimi brawami. Spotkanie  

w Zespole Szkół w Resku okazało się niezwykle   nastrojowe. Do naszego sukcesu 

poza wymienionymi wyżej   uczniami przyczynili się: Kacper Śledzik, Adrian 

Zwierzchowski, Wiktoria Janowska, Martyna Deberna, Marita Romańczuk, Wojciech 

Byndas, Karolina Lewicka, Emilia Buć, Amelia Bącal, Julia Panasz, Zuzanna Nerka, 

Kornel Soroczyński, Robert Strychalski, Natalia Jacewicz, Agata Malińska, Sandra 

Szajek, Daria Kruszewska. 

 Połączenie muzyki z poezją zdało egzamin i mam nadzieję, że stanie się 

impulsem do tworzenia nowych projektów poetyckich. 

Joanna Murat, 
nauczycielka 
z Zespołu Szkół w Resku 

 

 

 


