Kanadyjczycy z wizytą w Brzezinach, w Polsce
Prześledźmy fragmenty z gazety – tygodnika - miasta Brzeziny „BIS” aby przekonać się jak wielkim wydarzeniem
dla społeczności gmin i miast w Polsce jest przyjazd i wizyta laureatów Konkursu Recytatorskiego Fundacji
im.W. Reymonta z Kanady.
”Skąd młodzi Kanadyjczycy wzięli się w Brzezinach ? ....Zwyciezcy Konkursu Recytatorskiego organizowanego
przez Fundację im. Władysława Stanisława Reymonta z Lipiec Reymontowskich i kanadyjską Reymont
Foundation, otrzymują w nagrodę zaproszenie na tygodniową wycieczkę połączoną z udziałem w konkursie
recytatorskim – przedstawiciele kanadyjskiej Polonii w kraju przodków, młodzi Polacy w Kanadzie. Goście zza
oceanu zarówno w jednej, jaki drugiej odsłonie konkursu występują w charakterze gwiazd – zwycięzców
narodowych edycji w swoich krajach.
Na zaproszenie Reymont Foundation na przełomie maja i czerwca 2013 r.Karolina Tomanik gościła wraz ze swoim
opiekunem artystycznym Michałem Gołąbkiem w Kanadzie. Takie międzynarodowe wyróżnienie wywalczyła
właśnie utalentowana brzezinianka i – co zasługuje na podkreślenie – był to na pewno jeden z bardziej
znaczących sukcesów Gimnazjum w Brzezinach w czternastoletniej historii placówki. Pod koniec września,
przyszedł czas na zapowiadaną rewizytę. Laureaci kanadyjskiej edycji konkursu: Joanna Górska z London, Isabela
Sagan z Oshawy i Patryk Luksza z Montrealu wraz z opiekunem – prezesem Reymont Foundation Kazimierzem
Chrapką przylecieli do Polski, by wziąć udział w Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich w Solcu, w ramach
którego odbywał się międzynarodowy konkurs recytatorski. Po dwudniowej wizycie w Solcu młodzi Kanadyjczycy
mogli wreszcie cieszyć się swoją nagrodą, czyli tygodniowym pobytem w Polsce. Rozpoczęli od Brzezin – na
zaproszenie Gimnazjum w Brzezinach przebywali w naszym mieście od 29 września do 2 października.”
Spotkanie z władzami Brzezin okazało się przełomowe dla organizatorów wizyty, którzy otrzymali zapewnienie
włączenia Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich, który za rok odbędzie się w Brzezinach, do
rocznicowych obchodów 650-lecia miasta. W czasie, gdy prezes Reymont Foundation prowadził ożywioną
dyskusję z burmistrzem Marcinem Plutą i jego zastępcą Romanem Sasinem, młodzież częstowała się ciastkami,
herbatą i napojami, a później zwiedzała urząd gminy.Wizyta zakończyła się w odremontowanej sali konferencyjnej
recytacjami gości z Kanady i wspólnymi zdjęciami.
Gdy przyszło do pożegnań, burmistrz Brzezin powiedział: „Składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w
organizację tego wydarzenia osobom, szczególnie dziękuję pani dyrektor Gimnazjum Małgorzacie Kobierskiej,
nauczycielom – państwu Andrychowiczom, pani Mirosławie Lechowskiej i Michałowi Gołąbkowi oraz samej
Karolinie Tomanik. GdybyKarolina nie zaprezentowała tak wysokiego poziomu, nie wygralibyśmy konkursu, nie
rozsławilibyśmy imienia Brzezin w świecie i nie przyjechałaby do Brzezin delegacja z Kanady. Naszym gościom,
doskonale znającym język ojczysty oraz angielski i francuski, zaproponowałem udział w stażach w charakterze
wolontariuszy w szkołach, urzędzie i naszych jednostkach podczas pracy ze zorganizowanymi grupami. Jesteśmy
pełni uznania dla poziomu języka polskiego młodych
Kanadyjczyków, którzy z pochodzenia są Polakami, ale przecież także obywatelami Kanady. Jestem pod wrażeniem
ich otwartości i pamięci o swoich rodzinnych i narodowych korzeniach. Po wizycie u władz miasta przyszła kolej
na wizytę u włodarzy powiatu. Kanadyjską delegację przyjęli także starosta Edmund Kotecki i wicestarosta
Zbigniew Lechański”
Na zakończenie cyklu wspomnień z pobytu laureatów Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Fundację
Władysława Reymonta w Kanadzie „oddajmy głos” Joannie Górskiej z London, która w artykule „Moja przygoda z
polską poezją” między innymi tak pisze:
„...Gdy miałam dwa i pół roku wystąpiłam po raz pierwszy na scenie przed większą publicznością. Moja mama
będąc nauczycielką w polskiej szkole przygotowywała ze swoją klasą uroczystość z okazji Dnia Matki i wciągnęła
mnie do programu jako “ciekawostkę”. Mój występ chyba się bardzo spodobał bo otrzymałam ogromne brawa, ale
mnie najbardziej zaimponowało to, że mogłam trzymać w ręku prawdziwy mikrofon. Wkrótce zdobyłam swój
pierwszy złoty medal na szkolnym konkursie recytatorskim i od tamtej pory moja przygoda z recytowaniem trwa do
dziś.
Konkursy recytatorskie to przede wszystkim świetna okazja, żeby poznać lepiej polską literaturę i poprawić język,
ale zdobyte medale i nagrody dają ogromną satysfakcję i radość. Gdy parę lat temu prezes Fundacji im. W.
Reymonta w Kanadzie, pan Kazimierz Chrapka zapowiedział, że być może już wkrótce główną nagrodą konkursu

będzie wyjazd do Polski i zaszczyt reprezentowania Kanady na tamtejszym konkursie, wydawało się to
nieprawdopodobne. Najważniejsze jednak to umieć realizować marzenia. Dzięki swojemu niezwykłemu talentowi
organizatorskiemu i pasji, pan Kazimierz dotrzymał słowa i od paru już lat, co roku zwycięzcy finałów w Toronto (
ostatnio w Hamilton) oprócz medali i pamiątkowych książek lub albumów otrzymują bilet do Polski.
W tym roku ta wspaniała nagroda przypadła w udziale mi oraz dwom innym świetnym recytatorom: Izabeli z
Oshawy i Patrykowi z Montrealu, z którymi miałam przyjemność spędzić dziesięć atrakcyjnych i bardzo
intensywnych dni w Polsce.
Najważniejszym i najbardziej oficjalnym punktem naszego pobytu był oczywiście udział w Zlocie Szkół
Reymontowskich i Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Mówimy Reymontem” w Solcu Mazowieckim,
którego zwycięzcy w nagrodę przyjadą do nas do Kanady. Emocje były więc ogromne...sama Emilia Krakowska
przewodniczyła komisji konkursowej, a cała impreza była bardzo starannie przygotowana. Jako goście z Kanady
byliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez młodzież w Polsce. Dostaliśmy dużo braw za nasze recytacje, a ja na
zakończenie zagrałam jeszcze na skrzypcach ”Kaprys polski ” Grażyny Bacewicz.
Gdy w wywiadzie dla telewizji zapytano mnie pózniej, jak mi się podobała cała impreza, musiałam przyznać, że
byłam pod dużym wrażeniem.
Ale to był tylko wstęp. Na odpoczynek nie mieliśmy zbyt dużo czasu. Następne dni wypełnione były spotkaniami z
władzami różnych miast, połączone z naszymi popisami recytatorskimi, zwiedzaniem Łodzi, Krakowa, Wrocławia,
Książa i oczywiście... Lipiec Reymontowskich. W Brzezinach wzięliśmy udział w lekcji języka polskiego, gdzie
akurat omawiany był temat „Co to jest patriotyzm i czy warto być Polakiem –patriotą”.
Oprócz wspaniałych wrażen z Polski, przywiozłam wiele albumów, folderów zdjęć, widokówek, adresów nowych
znajomych i wiele innych pamiątek. Pomogą mi one zachować jak najdłużej wspomnienia z tej jedynej w swoim
rodzaju podróży .”

Opracował i przygotował do druku
Kazimierz Chrapka
Prezes Fundacji

P.S.
Zapraszam Państwa do obejrzenia relacji filmowej z XVII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
Reymontowskich w Solcu i IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt.”Mówimy Reymontem”.
http://www.gostynintv.pl/index.php/archiwum/32-kulturarozrywka/2819-gostyniski-zamek-gociuczestnikow-zlotu-szko-reymontowskich

