Jubileuszowy XX Światowy Dzień Poezji
Od 1999 roku 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Święto to zostało ustanowione
przez UNESCO i stało się impulsem dla promocji poezji poprzez organizowanie różnych wydarzeń
artystycznych. Szkoła nasza po raz czwarty włączyła się do piotrkowskich obchodów Światowego
Dnia Poezji, organizowanych przez Centrum idei „Ku Demokracji”. Jak stwierdził Jan Parandowski;
„Poezja jest stara jak świat i skończy się dopiero z nim razem. Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód
chleba, i wynale¬ziono poezję, aby zaspokoić głód piękna”.
Uczniowie z klasy IIIc TBM brali udział w poetyckim happeningu – "Piotrkowianie wiersze piszą".
Byliśmy świadkami tworzenia przez piotrkowian wierszy, w czterech wyjątkowych miejscach: w
kinie Helios, gdzie włączyliśmy się do projektu "Kultura Dostępna", w Ośrodku Działań
Artystycznych podczas interwencji artystyczno-towarzyskiej "Powitanie wiosny & Światowy Dzień
Poezji”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz przed wejściem na dziedziniec Centrum idei „Ku
Demokracji”.
Młodzież zachęcała piotrkowian do pisania wiersza na specjalnie przygotowanych arkuszach
orazrozdawała mini-książeczki z „wierszem dla Ciebie”.
W naszej szkole, w zabawie słowem wzięli udział nauczyciele, dopisując myśli do kolejnych wersów
na arkuszach rozwieszonych w pokojach nauczycielskich. Okazało się to nie lada wyzwaniem. Nie
zabrakło jednak poczucia humoru i spontanicznych rymów:
Dzień Poezji dzisiaj mamy
Wspólnie wierszyk układamy
Niech to będzie wiersz radosny
Skoro dzisiaj święto WIOSNY
Trzy uczennice z klas IIa LO i IIb LO uczestniczyły w warsztatach poetyckich, zorganizowanych w
Centrum idei „Ku Demokracji”, w ramach obchodów Święta Poezji. Oto wrażenia po warsztatach:
Spotkanie z panią Barbarą Gajewską było naprawdę cudowne. Pani wysłuchała naszych wierszy i je
omówiła. Podpowiedziała, co możemy poprawić, aby były lepsze. Słuchałyśmy wierszy innych
uczestniczek (samych kobiet), które były naprawdę dobre. Wyjaśniłyśmy, czym jest dla nas poezja –
nie w sensie encyklopedycznym, lecz w naszym codziennym życiu. Wspólnie analizowałyśmy tekst
polskiej poetki Małgorzaty Hillar. Uważam, że takie warsztaty powinny zaistnieć na stałe w naszym
mieście, bo to rozwijająca i pełna niespodzianek przygoda. Jeśli tylko nadarzy się kolejna okazja, na
pewno wezmę udział. Dziękujemy organizatorom.
23 marca na Dziedzińcu Centrum idei "Ku Demokracji" odbył się finał obchodów XX Światowego
Dnia Poezji, podczas którego podsumowano wszystkie działania, podziękowano tym, którzy wsparli
akcje zorganizowane przez Centrum idei "Ku Demokracji" oraz ogłoszono zwycięzców konkursów.
Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert grupy "BEZ NUT", który tworzą Beata Królikiewicz i
Tomasz Morozowski – artyści od wielu lat zamieszkujący "krainę łagodności". Artyści zaprosili
publiczność do poetyckiej podróży, pełnej ważnych słów ujętych w metafory i dźwięki.
Nad udziałem ZSP Nr2 w obchodach XX Światowego Dnia Poezji czuwała Aleksandra Fidziańska.

