
Resko gospodarzem prapremiery XIX Światowego Dnia Poezji w Polsce

Za nami inauguracja IV wojewódzkiej edycji Zachodniopomorskiej 

Wiosny Poezji, która była jednocześnie prapremierą Światowych Dni Poezji

pod auspicjami UNESCO. 

Główne  wydarzenie  zostało  poprzedzone  wyświetlaniem  na  murach

ratusza  wierszy  poetów  zachodniopomorskich,  pani  Hanny  Szcześniak  oraz

utworów uczniów z Zespołu Szkół w Resku. Mogliśmy także podziwiać dwie

etiudy filmowe. Dodatkową atrakcją były występy wokalne uczniów. 

Jednak główne uroczystości miały miejsce 21 marca w Centrum Kultury

w Resku  -  instytucji,  która  już  od  kilku  lat  wspiera  Reską  Wiosnę  Poezji.  

W świat muzyki i  poezji  przeniosła nas pieśń w wykonaniu chóru żeńskiego

Kanon pod dyrekcją pani Cecylii Degler. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Arkadiusz Czerwiński - burmistrza Reska.

Podkreślił,  że  jest  to  wielkie  wydarzenie  dla  tak  małej  społeczności,  

a  jednocześnie  ukoronowanie  kilku  lat  pracy z  młodzieżą  nad popularyzacją

poezji  w naszej  miejscowości.  Oficjalnie  prapremierę XIX Światowego Dnia

Poezji w Polsce – w Resku otworzył gość honorowy i organizator z ramienia

UNESCO pan Aleksander Nawrocki. Mówca nawiązał do obecności na lekcji,

podczas której był omawiany jego utwór pt.  Zamiast wierszy.  Po wysłuchaniu

oryginalnej interpretacji dokonanej w trakcie zajęć, uznał, że dzieło to będzie

jego ulubionym. Pan Aleksander Nawrocki, wręczając oficjalne podziękowanie

panu  Arkadiuszowi  Czerwińskiemu,  podkreślił,  iż  postanowił  powierzyć

organizację prapremiery Światowych Dni Poezji w Polsce - Resku z uwagi na



promowanie  poezji  poprzez  organizowanie  niekonwencjonalnych,  lirycznych

wydarzeń.  Jako  najważniejsze  z  nich  uznał    Reską    Wiosnę  Poezji  

i  sprawowanie  przez  pana  burmistrza  nad  nią  honorowego  patronatu.  Jako

następny  głos  zabrał  pan  Leszek  Dembek  -  prezes  szczecińskiego  oddziału

Związku  Literatów  Polskich.  Na  początku  swojej  wypowiedzi  podkreślił,  iż

Zachodniopomorska Wiosna Poezji jest projektem autorskim  związku, którego

głównym celem jest  poszukiwanie niekonwencjonalnych form przekazu poezji 

i  jej  promocji  w przestrzeni  publicznej  oraz integracja  środowisk literackich.

Resko już  od czterech lat  wpisuje  się  we wszystkie  elementy  tego projektu.

Ogromne wrażenie na słuchających wywarła wypowiedź pana Leszka Dembka

zwracająca  uwagę  na  jakość  słowa,  które  powinno nieść   w sobie  „jasność,

klarowność, światło, bo ze światłem idzie piękno, dobro i prawda”. Jak duże

znaczenie  ma  słowo  najlepiej  przekonała  się  młodzież  z  Liceum

Ogólnokształcącego  w  Resku,  która  pod  kierunkiem  pana  Leszka  Dembka

uczestniczyła w warsztatach z polifonii poezji. To pozwoliło im na stworzenie w

trakcie zajęć wyjątkowego utworu poetyckiego.

Dopełnieniem niezwykłego wydarzenia był spektakl pt. „Ku gwiazdom na

skrzydłach marzeń”.  Teatr  powstał  w oparciu  o osiemnaście  wierszy  poetów

zachodniopomorskich. Aktorami byli uczniowie z Zespołu Szkół w Resku oraz

uczeń XIII  LO w Szczecinie.  Piękno liryki  podkreśliły utwory w wykonaniu

młodych muzyków z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Prapremiera XIX Światowego Dnia Poezji w Polsce – w Resku została

zakończona  recitalem  Ryszarda  Leoszewskiego  –  Honorowego Ambasadora

Szczecina.  

Joanna Murat
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