Kolejny rok, kolejny sukces.
Fundacja Władysława Reymonta wydelegowała do Polski swoich laureatów XLI Konkursu Recytatorskiego
na VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pod tytułem: „Mówimy Reymontem”, który w roku 2011 odbył
się w Tuszynie koło Łodzi.
21 września, w Toronto na lotnisku spotkałam się z moimi podopiecznymi: z Karoliną Jakubiak z
Mississaugi, Patrykiem i Dominikiem Luderą z Montrealu oraz ich rodzicami. Lot do Warszawy odbył się
spokojnie a na lotnisku witali nas: dyrektor szkoły Krystyna Siwiec i Iwona Lasowska z Zawidza
Kościelnego. Moi podopieczni mają na lotnisku krótkie spotkanie ze swoimi rodzinami mieszkającymi w
Polsce. Wyruszamy na zwiedzanie Warszawy, ale przedtem jesteśmy zaproszeni do pierogarni
„Zapiecek”, na pyszne polskie jedzenie, żurek z kiełbasą, różnego rodzaju pierogi. Wybór jest tak
ciekawy, że nie wiemy na co się zdecydować.
Rozpoczynamy spacer po Starówce: zwiedzamy kościół Św. Anny, archikatedrę warszawską, kościół Św.
Krzyża (tu znajduje się serce Władysława Reymonta i Fryderyka Chopina) i wiele innych, ciekawych
miejsc, po czym udajemy się do grobu Nieznanego Żołnierza. Ale szybko zapada zmierzch, a przed nami
daleka droga na nocleg do Zawidza Małego, do rodziców pani Iwony Laskowskiej. Dojeżdżamy i okazuje
się, że mimo późnej pory czeka na nas pyszna obiado-kolacja. Mimo zmęczenia długim lotem i
zwiedzaniem Warszawy spotkanie to trwało jeszcze długo.
Następnego dnia po śniadaniu, obdarowani upominkami, pożegnamy państwa Laskowskich, pozostając
pod wrażeniem ich sympatii i gościnności dziękujemy im za miłe przyjęcie. Wyruszamy na XV Zlot Szkół
Reymontowskich, który odbywa się w dniach 23-25 września 2011 w Tuszynie koło Łodzi, gdzie
docieramy w godzinach popołudniowych tuż przed rozpoczęciem zlotu.
W zlocie wzięło udział ponad 20 szkół z całej Polski. Po uroczystym otwarciu z udziałem pocztów
sztandarowych, rozpoczął się VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Uczestnicy konkursu prezentowali
przygotowane przez siebie fragmenty prozy Reymonta. Zostałam powołana do Jury Konkursu wraz z
panią Danutą Łaską – prezesem Fundacji im Władysława Reymonta z Lipiec Reymontowskich i byłym
wójtem gminy Lipiec Reymontowskich, panem Jerzym Kabatem i Marzanną Topolewską, nauczycielką z
Lipiec Reymontowskich.
Na początku uroczystości poproszono mnie o odebranie odznaki za podążenie „Śladami Reymonta” dla
pana Kazimierza Chrapki – prezesa Fundacji imienia Władysława Reymonta z Kanady. Odznaki zostały
wręczone po raz pierwszy w tym roku, taki zaszczyt spotkał również prezesa Fundacji Reymonta z Lipiec
Reymontowski, panią Danutę Łaskę. Zostałam jako pierwsza poproszona do mikrofonu - zabierając głos
witam wszystkich zebranych. Wspomniałam 41 letnią historię Fundacji Reymonta w Kanadzie oraz jej
działalność, odczytałam list okolicznościowy od prezesa Fundacji pana Kazimierza Chrapki, skierowany
do wszystkich uczestników Zlotu i Konkursu. List przekazałam na ręce dyrektora Gimnazjum Nr 2 w
Tuszynie, pani Elżbiety Rygielskiej. Był to dla mnie niezwykły zaszczyt, ale również wielka
odpowiedzialność za godne reprezentowanie Fundacji z Kanady w naszej ojczyźnie – Polsce.
Przyszedł czas na recytację prozy Reymonta przez gości z Kanady. Pierwszy recytuje Dominik Ludera,
później Karolina Jakubiak. Na sali panuje absolutna cisza, po czym recytatorzy otrzymują ogromne
brawa. Następnie 9-letni Patryk Ludera z Montrealu recytuje wiersz pt. „Tadek Niejadek”. Jego recytacja
i artyzm podbiła serca wszystkich na sali, jego występ wprowadził radość i śmiech, za co został
nagrodzony gromkimi brawami.
Przystąpiono do eliminacji konkursowych w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, po wysłuchaniu wszystkich uczestników Finału Konkursu wyłaniamy najlepszych z
najlepszych, po czym Przewodnicząca Jury, pani Danuta Łaska ogłasza zwycięzców konkursu VII
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Mówimy Reymontem”: Izabela Tatara – Gimnazjum w
Kleszczowie, Natalia Nadaj – Zespół Szkół z Zabrodzia, Radosław Wołkowycki – LII Liceum
Ogólnokształcące im Władysława Reymonta w Zespole Szkół Nr 18 w Warszawie. Po ogłoszeniu wyników
odbył się ponownie występ laureatów, a dla uczestników Burmistrz Tuszyna ufundował pamiątkowe
ryciny Reymonta.
Następnego dnia po śniadaniu udajemy się na wycieczkę do Łodzi. Zwiedzamy ulicę Piotrkowską, robimy
pamiątkowe zdjęcia, zwiedzamy Skansen i Muzeum Włókiennictwa. Po powrocie do Gimnazjum w
Tuszynie czekał na nas bardzo smaczny obiad, po którym przedstawiciel Towarzystwa Łodzi i Okolic pan
Ryszard Bonisławski barwnie zaprezentował wiedzę o życiu Reymonta a młodsi uczestnicy mieli okazję
oglądnąć pokaz umiejętności wykonany przez „strong man” a kropką na i dzisiejszych atrakcji było
wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Niedziela – po śniadaniu udajemy się do Solca, po drodze odwiedzamy miejscowość Piątek, gdzie
znajduje się geometryczny środek Polski. Tu robimy pamiątkowe zdjęcia. Jedziemy do Gostynina a tu już
czeka na nas pani Anna Wojciechowska – dyrektor Gimnazjum w Solcu. Jesteśmy zakwaterowani w
domu wczasowym, mamy krótki odpoczynek i wyjazd na obiad do” Karczmy Pod Arkadami”. Także tutaj
jesteśmy goszczeni po królewsku, po czym udajemy się na zamek w Gostyninie, gdzie czeka na nas
historyk-przewodnik pani dr. Barbara Pabianiak, która w ciekawy sposób opowiada o historii zamku i
ziemi gostynińskiej. Po zwiedzaniu udajemy się na pyszne lody i kawę a później do kościoła na wieczorną
mszę świętą. Na kolację jesteśmy zaproszeni do Bud Kozickich do domu pani Anny Wojciechowskiej i tu
czeka na nas znowu wykwintna uczta.
Następny dzień – zaczynamy od wizyty w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu, gdzie
dyrektorem jest Anna Wojciechowska, tutaj w sali gimnastycznej ozdobionej elementami kanadyjskimi
spotykamy się z uczniami tej szkoły, nauczycielami i proboszczem parafii, księdzem Adamem

Zaborowskim, który później dzieciom z Kanady umożliwia zwiedzanie kościoła. I znów spieszymy na
spotkanie z wójtem gminy Gostynin – panem Edmundem Zielińskim, który czeka w towarzystwie pani
Krystyny Janiszewskiej z Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem i lokalnej Telewizji
Gostynin, dla której udzieliłam wywiadu a dzieci recytowały wiersze. Tutaj miałam okazję podziękować
za wspaniałe przyjęcie nas na ziemi gostynińskiej, po wizycie w ratuszu udajemy się na wspólny obiad z
wójtem, a po obiedzie zwiedzamy kopalnię soli w Kłodawie.
Kolejny dzień - po śniadaniu pani Anna Wojciechowska odwozi nas do Płocka i tu spotykamy panią
Małgorzatę Środkowską, dyrektora szkoły w Koziebrodach, która przejmuje nad nami opiekę.
Uczestniczyliśmy w lekcji inaugurującej „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”. Odwiedziliśmy
Urząd Gminy w Raciążu, okolicę i pobliskie gospodarstwa agroturystyczne.
Kolejny dzień to zwiedzanie Płocka – Katedra, Stare Miasto, wzgórze Tumskie. W czwartek wracamy do
Zawidza Kościelnego na wielką uroczystość w Zespole Szkół Gimnazjalnych. Jest to X-lecie nadania
szkole imienia Władysława Reymonta. Honorowy patronat tej uroczystości objęli Marszałek Województwa
Mazowieckiego oraz Starosta Sierpecki – Jan Laskowski. Przybyli również przedstawiciele lokalnych
władz. Po poczęstunku zwiedzaliśmy Skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej i tutaj zostaliśmy
zakwaterowani. Dla ciekawości podam, że w tym skansenie zostały nagrane filmy takie jak: „Pan
Tadeusz”, „Ogniem i mieczem”. Po eleganckiej kolacji w „Oazie” udaliśmy się ponownie do Skansenu.
W piątek wyjeżdżamy do Szczutowa, i tu z wielką gościnnością wita nas pani Hanna Nagórek, dyrektor
szkoły, a po krótkiej wizycie w szkole i śniadaniu w towarzystwie wójta udajemy się pod opieką
nauczyciela, pana Krzysztofa Raczyńskiego do Szafarni, gdzie znajduje się Ośrodek Chopinowski z
przepięknym parkiem. Następnie udajemy się do Golubia – Dobrzynia, gdzie zwiedzamy zamek Anny
Wazówny, oraz do Torunia, gdzie zwiedzamy Stare Miasto, pomnik i dom Kopernika. Dobrze
zorganizowany program pozwolił nam na degustację naleśników w „Manekinie”, lody i sesję zdjęciową
nad Wisłą. Po ciekawym dniu pełnym wrażeń wracamy do Szczutowa, gdzie z kolacją czekają na nas
państwo Ania i Witek Rogalscy, których syn, jako laureat Konkursu był w Kanadzie. Po kolacji powrót do
ośrodka i czas na pakowanie.
Niestety czas nieubłaganie leci, zwłaszcza kiedy jest spędzany w ciepłej atmosferze i w miłym
towarzystwie. Zgotowana nam w Polsce gościnność, miła atmosfera, serdeczność i opieka podczas
naszego pobytu na zawsze pozostaną w moim i uczestników Konkursu sercach. Pobyt w Polsce umożliwił
nam zwiedzanie miejsc i zakątków naszej Ojczyzny, które trudno było sobie nawet wymarzyć, że kiedyś
je zobaczymy. Przebieg i organizacja Konkursu dostarczyły nam moc wrażeń i wzbogaciły nas o nowe
doświadczenia. Po ponad tygodniu spędzonym w Polsce, wróciliśmy do Kanady 1 października, 2011
roku.
Na zakończenie pragnę podziękować za to, że zostałam wybrana przez Fundację Władysława Reymonta
na wyjazd do Polski na VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, jako dla laureatów – zwycięzców XLI
Konkursu Recytatorskiego w Kanadzie. Jestem dumna, że mogę pełnić funkcję kuratora Fundacji
Władysława Reymonta w Kanadzie, którą starałam się godnie reprezentować w Polsce.
Ewa Pachowicz, kurator Fundacji Władysława Reymonta.

