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Następnego dnia po rozpoczęciu astronomicznej wiosny,
a więc w nastroju radosnym i słonecznym

obchodzimy Światowy Dzieo Poezji.



To święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. 
Jego celem jest zachęcanie do czytania poezji,

a nawet tworzenia własnych wierszy.
Główne obchody Światowego Dnia Poezji

odbywają się w Paryżu.



Dlaczego ustanowiono to święto?
Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania,

publikowania i nauczania poezji na całym świecie.
UNESCO zadeklarowało, że ten dzieo ma „dad nowy impuls, 

aby docenid poezję oraz poprzed krajowe, regionalne
i międzynarodowe ruchy poetyckie”.



Czy poezja jest nam potrzebna?

Tak o poezji pisał poeta Władysław Broniewski:
Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,

a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnid.



Czyli może właśnie dlatego, że wiosna, że pięknie, że radośnie? 
Czasem chciałoby się zapomnied o codzienności i pomarzyd, 

lub pobujad w obłokach I wzbogacid tę naszą codziennośd
o coś zwiewnego, ulotnego a jakże pięknego?

Może właśnie po to jest nam potrzebna poezja?



Może warto sprawdzid, co o poezji sądzą ludzie pióra?

W. S. Merwin:
„Z poezją jest jak z mówieniem dowcipów. Jeśli zmienisz 

jedno słowo na koocu dowcipu, stracisz cały sens”.
Charles Baudelaire:
„Każdy zdrowy człowiek może przeżyd bez jedzenia

dwa dni, ale nie bez poezji”.
Carl Sandburg:
„Poezja to echo proszące cieo do taoca”.
Julian Tuwim:
„Poezja jest to, proszę panów, skok, skok barbarzyocy, 

który poczuł Boga!”



Robert Frost:
„Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują swoje myśli,

a myśli znajdują swoje słowa”.
Vladimir Nabokov:
„Poezja objawia tajemnice irracjonalnego postrzegania z 

pomocą racjonalnych słów”.
Wisława Szymborska:
„Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź 

na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się 
tego jak zbawiennej poręczy”.



Jakie jest wasze zdanie na temat poezji?
Czy zdarza się wam czasem zajrzed do tomiku

bardziej czy mniej znanego poety?
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