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Konkurs recytatorski „Mówimy Reymontem” w lokalnej prasie polskiej - wspomnienia z 2014 roku

Wspomnienia z XVII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
Reymontowskich i X Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”
Oryginalny tekst ukazał się 24 października 2014 roku w Brzezińskim Informatorze Samorządowym w Polsce
W piątek 17 października 2014
roku w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny rozpoczął się XVIII
Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich.
Uczestniczyły w nim aż 23 noszące
imię Reymonta szkoły z całego kraju.
Zainicjowany w 2000 r. zlot miał już swoje
edycje m.in. w Węgrowie, Chlewiskach,
Zabrodziu, Szczutowie, Nowej Wsi, Wiśle,
Lipcach Reymontowskich, Kołaczkowie,
Warszawie, Tuszynie, Kleszczowie i
Solcu. W tym roku – w ramach roku jubileuszu 650-lecia potwierdzenia praw
miejskich – odbywał się w Brzezinach.
Tegoroczny zlot organizowany był przez
Gimnazjum w Brzezinach, obchodzące
w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia,
które w gronie szkół noszących imię
wspólnego patrona znalazło się 13 lat
temu. Przybyłych gości, wśród których
znaleźli się m.in. Tadeusz Samborski –
z-ca dyrektora departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego
– „ojciec” idei zlotów, Marek Hałbicki –
prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich,
Zofia Grzebisz – Nowicka – przewodnicząca
Krajowego
Stowarzyszenia
Pomocy Szkole, Anna Garmulewicz –
Polińska – dyrektor wydziału nadzoru
pedagogicznego Kuratorium Oświaty w
Łodzi, Zbigniew Stań – założyciel galerii pamiątek regionalnych w Lipcach
Reymontowskich, Kazimierz Chrapka –
prezes zarządu fundacji im. Władysława
Stanisława Reymonta w Toronto w
Kanadzie, Jerzy Kabat – pierwszy prezes fundacji w Lipcach Reymontowskich
i Danuta Łaska, obecny prezes tej fundacji, a także burmistrz Marcin Pluta,
starosta brzeziński Edmund Kotecki i wicestarosta Zbigniew Lechański, powitała
dyrektor Małgorzata Filipiak.
Symbolicznego
otwarcia
XVIII
Ogólnopolskiego
Zlotu
Szkół

Reymontowskich dokonali wspólnie burmistrz Marcin Pluta, dyrektor Małgorzata
Kobierska, Zofia Grzebisz - Nowicka,
Danuta Łaska, Tadeusz Samborski i
Kazimierz Chrapka. Następnie burmistrz
Brzezin przekazał dostojnym gościom
okolicznościowe upominki.
Kazimierz Chrapka przekazał życzenia od Polonii kanadyjskiej. Zwrócił uwagę, że dzięki Karolinie Tomanik – obecnie
absolwentce Gimnazjum w Brzezinach,
która wygrała dwa lata temu konkurs
recytatorski
„Mówimy
Reymontem”,
Brzeziny znane są w Kanadzie. Dziękując
za organizację tegorocznego zlotu burmistrzowi Brzezin, prezes Reymont
Foundation przekazał dyplom od fundacji. „Dzisiaj Brzeziny mogą być dumne ze swojej szkoły, która nosi imię
Reymonta” – mówił Tadeusz Samborski,
przypominając chwile, gdy rodziła się
idea zlotu szkół reymontowskich i Roku
Reymonta, którą współdzielił z nieżyjącym już wybitnym aktorem Wojciechem
Siemionem. Do swojego pomysłu przekonali sejm, a rok 2000 ogłoszony został Rokiem Władysława Stanisława
Reymonta. „Uczestnicząc w zlotach,
utrwalacie pamięć o wybitnym Polaku,
pierwszym nobliście Polski niepodległej,
przyczyniacie się do budowania nasze-

go dziedzictwa narodowego” – mówił
Tadeusz Samborski, wręczając dyrektor
Małgorzacie Kobierskiej specjalne bibliofilskie wydanie „Chłopów”.
Danuta
Łaska
podziękowała
Kazimierzowi Chrapce za ufundowanie nagrody w towarzyszącym zlotom
konkursach
recytatorskich
„Mówimy
Reymontem” – wyjazdów do Kanady, a
dyrektor Małgorzacie Kobierskiej za zorganizowanie obecnego zlotu. Głos zabrali także wicestarosta Zbigniew Lechański
– pierwszy dyrektor Gimnazjum w
Brzezinach
oraz
starosta
Edmund
Kotecki.
Po prezentacji wszystkich 23 szkół
uczestniczących w zlocie odbył się występ uczniów klas III i chóru szkolnego
brzezińskiego gimnazjum – „Zaprzyjaźnij
się z Reymontem”, przygotowany przez
Urszulę Malinowską, Teresę Zybałę,
Marzenę Dziubek oraz Pawła Zybałę
(choreografia). Ostatnim elementem
piątkowego spotkania była szkolna dyskoteka dla wszystkich uczestników.
W
sobotę
19
października
w
Gimnazjum w Brzezinach odbył się kolejny etap zlotu – X Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski „Mówimy Reymontem”.
Uczestniczyło w nim 21 uczniów w trzech
kategoriach wiekowych. Jury w skła-

Goście z Kanady
Stróżewo. Polacy w Kanadzie są
już od 150 lat. Jest nas 800 tys. My
natomiast przyjechaliśmy powiedzieć
wam, że tam, za oceanem, podtrzymujemy polską kulturę, mówimy po polsku, ale bez was nie mielibyśmy racji
bytu. Może nie moje pokolenie, ale to
wcześniejsze przyjechało tam za ocean

Zaproszenie
Szanowni Państwo!

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Oddział Hamilton
pragnie zaprosić nauczycieli polonijnych na

Warsztaty Metodyczne

„Interpretacja prozy Reymonta”
które odbędą się we wtorek, 2 czerwca 2015 roku
o godzinie 19:00
w „Domu Polskim - Royal Canadian Legion
4 Solidarność Place, Hamilton
Gośćmi Warsztatów będą Laureaci X Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego z Polski

Gościem specjalnym i prowadzącą
Warsztaty Metodyczne będzie
„Jagna” - Emilia Krakowska
z Polski
Warsztaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych

dzie: Kazimierz Chrapka, Danuta Łaska,
Katarzyna Spychalska, łódzki aktor i
reżyser Marcel Szytenchelm i Tadeusz
Samborski nie miało łatwego zadania.
Ostatecznie I miejsce w kategorii szkół
podstawowych
przyznano
Karolinie
Mertins z Pogwizdowa, wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła Kinga Kędzierska
z Solca, zaś w kategorii szkół ponadgimnazjalnych triumfował Mikołaj Dolata z
Ostrowa Wielkopolskiego. Zwycięzcy w
maju przyszłego roku odwiedzą Kanadę.
Zwycięską trójkę pamiątkowymi książkami uhonorował również burmistrz
Brzezin. Po południu uczniowie i ich
opiekunowie uczestniczący w zlocie odwiedzili Centrum Promocji i Kultury w
Brzezinach oraz Muzeum Regionalne,
gdzie uczestniczyli w warsztatach, a następnie zwiedzili miasto. Zwieńczeniem
sobotniego spotkania było wspólne ognisko w brzezińskim muzeum. Zlot zakończyła msza święta w niedzielę 19
października o godz. 9.00 w kościele
Podwyższenia Krzyża św. w Brzezinach.
g.k.
Oryginalny tekst ukazał się 24 października
2014 roku w Brzezińskim Informatorze
Samorządowym,
Tytuł – redakcja
zdjęcia na str. 16

Oryginalny tekst ukazał się 24 listopada 2014 roku w
Tygodniku Ciechanowskim w Polsce

tylko z grudką ziemi z grobu rodziców.
Wy po niej chodzicie codziennie. To
wielki zaszczyt dla nas, że choć przez
chwilę możemy to robić i my. Jesteśmy
lojalnymi obywatelami Kanady, ale nigdy
nie wyparliśmy się Polski. Dlatego tu jesteśmy - powiedział we wzruszającym
przemówieniu Kazimierz Chrapka, prezes Fundacji im. Władysława Reymonta
z Toronto, odwiedzający gminę Załuski
na zaproszenie Szkoły Podstawowej
im. St.Wł. Reymonta w Stróżewie. To
właśnie ta placówka oświatowa za 2
lata będzie gościła delegacje szkolne z
Polski i z Kanady w ramach Zlotu Szkół
Reymontowskich, bo odbywają się one
w różnych miejscowościach w kraju, ale
gospodarzami spotkań zostają właśnie
te placówki oświatowe, których uczniowie zdobyli główną nagrodę w towarzyszącym spotkaniom konkursie „Mówimy
Reymontem”. W tym miejscu trzeba więc
dodać i przypomnieć, że placówka w
Stróżewie jest jedną z 20 szkół w całej
Polsce, które uczestniczą w tych konkursach, a uczennica tej szkoły Natalia
Wysocka w ub. roku zdobyła główną nagrodę w kategorii szkół podstawowych
i w nagrodę wyjechała na tygodniową
wycieczkę do Kanady, o czym już pisaliśmy. K. Chrapka również nie przyleciał
do Polski sam, ale wraz z dwiema laureatkami 44. Konkursu Reymontowskiego
organizowanego przez Fundację W.
Reymonta w Toronto: Joanną Pater i
Pauliną Gadomski, które z kolei w ramach wyróżnienia zwiedzają nasz kraj.
Przy tej okazji w poniedziałek, 20 października, delegacja spotkała się z dziećmi ze stróżewskiej szkoły, ich rodzicami,
radą pedagogiczną i aktywnie uczestniczyła w obchodach Dnia Papieskiego.
Ucztą dla uszu były recytacje dziewcząt
z Kanady, czym udowodniły, że należą do
najlepszych. Jak więc widać umiłowanie
literatury i twórczości Reymonta sprawia, że związki pomiędzy Polską a kanadyjską Polonią zataczają coraz szersze
kręgi i nabierają narodowych. Fundacja,
którą kieruje Kazimierz Chrapka, nie tylko przeżywa prawdziwy renesans swojej
działalności, ale staje się wręcz bardzo

popularna. Rozmowa z K. Chrapką natomiast i możliwość posłuchania go jest z
kolei niesamowitą okazją do refleksji nad
zwykłym rodzinnym dobrem, o którym
zapominamy, nad poszanowaniem polskości i wychowaniem dzieci w poczuciu
prawdziwych wartości. – Jestem szczęśliwy, że tu jestem. W tych okolicach
nigdy nie byłem. Tu jest tak pięknie.
Zresztą mieszkam w prawdziwym pałacu (gości zakwaterowano w Zdunowie
- przyp. red.), wszędzie otaczają mnie
ludzie niezwykle mili, serdeczni i zastanawiam się, czy jestem tego godzien stwierdził
K. Chrapka w krótkiej rozmowie z naszą dziennikarką, posługując
się tak piękną polszczyzną, że mogłoby
mu jej pozazdrościć wielu Polaków żyjących w kraju. Zresztą takim samym
nienagannym językiem polskim posługują się Paulina i Joanna. Goście z Kanady
przebywali na terenie gminy Załuski trzy
dni. Zapewniono im w tym czasie rozmaite atrakcje pozwalające bardziej poznać kraj dziadków. Spotkali się także z
Natalią Wysocką i jej rodzicami. Kolejne
spotkanie w Stróżewie utrzymane w tym
klimacie będzie możliwe dopiero za dwa
lata podczas zlotu szkół reymontowskich. Fundacja, którą od 1995 roku kieruje Kazimierz Chrapka, założona została 3 kwietnia 1970 roku przez Związek
Polaków w Kanadzie - najstarszą organizację etniczną w tym kraju, działającą
od 1907 roku. Fundacja pełniła rolę rady
edukacyjnej, a jej celem była i jest „finansowa pomoc akademickiej młodzieży
polonijnej w postaci różnych stypendiów
i zapomóg. Zadaniem Fundacji jest także
szerzenie wiedzy o Polsce i polskim wkładzie do mozaiki kultury kanadyjskiej; zachęcanie Kanadyjczyków polskiego pochodzenia i pomaganie im w zdobywaniu
zaszczytnych miejsc w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym Kanady,
jak również troska o nauczanie języka
polskiego i polskich tradycji Polaków urodzonych w Kanadzie”.
Marta Maik
zdjęcia na str. 16

