
                         Cytat na dziś: 

„Najpiękniejszy pejzaż, to półka z książkami”-  Anatol France 

Zapraszam dzisiaj na spotkanie z poezją i muzyką. Ich  połączenie daje  wspaniałe 

efekty. Pozwala pokonać smutek, zadumać się, oderwać od codziennego pośpiechu i 

medialnego szumu. Poezja nie tylko kryje się w piosenkach Często muzycy sięgają po 

wiersze i tak pięknie je zespalają z muzyką, że oczarowują słuchaczy. 

            Wiersze znakomitych poetów zyskują nowe życie i docierają jako piosenka do 

wielkiego grona odbiorców. Wiersze Adama Mickiewicza przepięknie śpiewa Marek 

Grechuta: „Niepewność”. Artysta sięgnął też po wiersze Witkacego i Tuwima- „ Sen 

złotowłosej dziewczynki”. Wielką popularnością od lat cieszą się piosenki Edwarda Stachury. 

Łucja Prus pięknie zaśpiewała utwór naszej noblistki- Wisławy Szymborskiej: „ Nic dwa razy 

się nie zdarzy” 

Czesław Niemen swoim pięknym , potężnym głosem śpiewał  piosenki do tekstów Juliana 

Tuwima- „Wspomnienie”: 

„ Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła….” 

Często artyści muzycy sięgają po wiersze Agnieszki Osieckiej, są to Maryla Rodowicz, 

Magda Umer  czy zespół „Skaldowie”. 

         Zapamiętajcie termin - poezja śpiewana, na pewno za kilka lat wielu z was będzie jej 

słuchało z wielką przyjemnością. Jest to gatunek słowno-muzyczny,  

w którym utwory składają się z tekstu poetyckiego połączonego z muzyką. Najczęściej mają 

charakter ballady, głęboka treść połączona z delikatną muzyką.   

        Wiersze pisane przez  poetów dla dzieci i młodzieży także są  często łączone z muzyką. 

Znana piosenkarka Natalia Kukulska, jako mała dziewczynka prześlicznie śpiewała piosenki  

z tekstami wierszy między innymi Jerzego Dąbrowskiego: „Co powie tata”, „ Puszek 

Okruszek”.  

Chcecie posłuchać tych melodyjnych piosenek ? 

 Wpiszcie w Google :       Piosenki Natalii Kukulskiej z dzieciństwa  

                     Bawcie się dobrze. 

W bardzo popularnym filmie „ Akademia Pana Kleksa” ważną rolę odgrywają piosenki na 

podstawie wierszy Jana Brzechwy: „ Kaczka Dziwaczka”, „Na wyspach Bergamuta”, 

„Witajcie w naszej bajce”.  

Wpiszcie w Google : Piosenki z filmu Akademia Pana Kleksa 

 i zaproście całą rodzinę do wspólnego śpiewania. 

Bardzo znaną autorką wierszy dla dzieci jest Wanda Chotomska.. Pisała teksty piosenek dla 

Zespołu-„Gawęda” Najbardziej znane to: „Kolorowy świat” „ Tere fere” i „ Kundel bury” 

Wejdźcie na stronę www.spiewanki.tv i bawcie się wesoło przy fajnych piosenkach. 

Dbajcie o siebie.    Pozdrawiamy serdecznie  
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http://www.spiewanki.tv/


 

 


