
Poezja, choć nie najpopularniejsza ze sztuk, bardzo szybko i naturalnie wpisała 

się w krajobraz imprez odbywających się w ZSZ Nr 1 w Rykach. Teraz trudno wyobrazić 

sobie rok szkolny bez spotkania z nią. Jest ona nieodzownie wpisana w kalendarz 

uroczystości odbywających się w „mechaniku”. Kolejny, już piąty, wieczorek poezji i 

muzyki przygotowany przez panią Agnieszkę Jaroń, panią Annę Wesołowską i pana 

Ireneusza Przybysza odbył się w sali konferencyjnej internatu dnia 11 czerwca 2015 

roku. Spotkanie było poświęcone osobie i twórczości Agnieszki Osieckiej, zmarłej 

18 lat temu poetce i dziennikarce. 

        Agnieszka Osiecka była z pewnością osobowością nietuzinkową. Napisała ponad 

2000 tekstów i songów, działała w Studenckim Teatrze Satyryków, z modą nie chciała i 

nie miała nic wspólnego; była towarzysko pożądana, Mawiała, że „rozwija się przez 

zdradę” pewnie dlatego nie założyła nigdy stałej rodziny.  Wierzyła, że Bóg – także poeta 

– opiekuje się nią bezpośrednio, a poeci mają u Niego względy.  Miała wielki dar 

opisywania rzeczywistości, bez nadęcia i z humorem. Mawiała, że u niej od serca do 

papieru jest krótka droga. Pisała dla takich gwiazd sceny muzycznej, jak:  Maryla 

Rodowicz, Skaldowie, Raz dwa trzy, Kalina Jędrusik, Magda Umer, Seweryn Krajewski, 

Anna Szałapak, Krystyna Janda czy Irena Santor. 

Teksty o niebanalnej, ponadczasowej treści, ekspresja oraz niezwykły sposób 

operowania słowem to niejedyne atuty piosenek, które zabrzmiały tego wieczoru. A te 

wykonali uzdolnieni wokalnie i recytatorsko uczniowie i absolwenci szkoły (Ilona 

Piszczek, Adam Stoń, Tomasz Siemierzewicz i Grzegorz Pyra). Dzięki  oryginalnym 

interpretacjom Ilony i Adama „nową jakość” zyskały takie hity, jak: Oczy tej 

małej, Wariatka, Kiedy mnie już nie będzie, Wielka woda, Ballada dla Okruszka, W żółtych 

płomieniach liści, Grajmy Panu, Serdeczny mój, Noc  z Renatą, Sama chciała,  Niech żyje 

bal. 

 Tradycyjnie, po części artystycznej organizatorzy przygotowali słodki 

poczęstunek, przy którym zebrani goście (rodzice, uczniowie, nauczyciele) mogli 

podzielić się  wrażeniami.  Wszyscy, którzy przeszli posłuchać żywego słowa i pięknej 

muzyki , jak zawsze, nie zawiedli się. Docenili zaangażowanie zarówno uczniów jak i 

nauczycieli przygotowujących spotkanie. 

 

 

 

 


