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Kalejdoskop

Konkurs recytatorski „Mówimy Reymontem” w 2014 roku - wspomnienia uczestników

Moja Pielgrzymka z Reymontem
W czerwcu ubiegłego roku wzięłam udział w finale XLIV Konkursu
Recytatorskiego organizowanego przez
Fundację Władysława Reymonta w
Kanadzie. Od przedszkola recytowałam
wiersze polskich autorów i zdobywałam
nagrody w konkursach. Będąc w dwunastej klasie polskiej szkoły średniej im. M.
Kopernika w Mississauga, udało mi się
zdobyć pierwsze miejsce i wygrać główna nagrodę, jakim był dziesięciodniowy
pobyt w Polsce. W Warszawie wylądowałam wraz z Prezesem Fundacji, panem
Kazimierzem Chrapką i Joanną Pater z
Vancouver, 17 października 2014 r. Na
lotnisku oczekiwali na nas nauczyciele
z uczniami, którzy jechali do Brzezin na
XVIII Zlot Szkół Reymontowskich oraz
na X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
„Mówimy Reymontem”. Kiedy dotarliśmy
na miejsce odbyła się wielka uroczystość
otwarcia zlotu, na którą przyjechali delegaci ze Szkół Reymontowskich z całej
Polski. Na drugi dzień odbył się Konkurs
Recytatorski gdzie wybrano trzech uczniów, którzy przyjadą do Kanady na konkurs w 2015 roku. Miałam przyjemność
na tym konkursie deklamować prozę
Reymonta pt. „Pielgrzymka do Jasnej
Góry”. Była tam też Telewizja Regionalna
Łódź, która przeprowadziła z nami wywiad. Uczestniczyłam w ognisku, w dyskotece, poznałam dużo koleżanek i kolegów z różnych miejscowości w Polsce.
Będąc na Mszy św. niedzielnej w kościele
w Brzezinach miałam możliwość deklamowania utworu pt. „Pielgrzymka do
Jasnej Góry” dla wszystkich obecnych w
kościele. Z Brzezin wyruszyliśmy wraz z
opiekunami do Stróżewa. Tam zamieszkaliśmy w pięknym pałacu w Zdunowie.
W Stróżewie, przywitało nas grono pedagogiczne wraz z uczniami na czele z
panią Ewa Dylewską dyrektorką szkoły,
a budynek szkoły był pięknie udekoro-

wany polskimi i kanadyjskimi flagami.
W szkole w Stróżewie odbyła się uroczystość poświęcona Świętemu Janowi
Pawłowi II. Program przygotowali uczniowie i harcerze. W trakcie tej uroczystości miałam okazję deklamować wiersz
Mariana Makuli pt., „Choć” mówiący o
tęsknocie za obecnością ziemską Jana
Pawła II.Ucieszyłam się bardzo mogąc poznać polskich harcerzy, ponieważ sama jestem harcerką i prowadzę
drużynę w Mississauga. Odwiedziliśmy
też Natalię, którą poznałam, gdy jako
ubiegłoroczna laureatka konkursu przebywała w Kanadzie. Pod opieką pani
dyrektor ze szkoły w Stróżewie, udaliśmy się na pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w
Licheniu. Przewodnik ciekawie przedstawił historię powstania tego miejsca. Tam
też miałam zaszczyt deklamować prozę Reymonta przy ołtarzu z cudownym
obrazem. Było to dla mnie wielkie duchowe przeżycie, mój głos rozchodził się po
olbrzymim wnętrzu bazyliki, a ja czułam
się bardzo szczęśliwa i wdzięczna Matce
Boskiej. W Stróżewie mieliśmy też miłe
spotkanie w Urzędzie Gminy z wójtem
i pracownikami. Kolejną naszą wyprawę odbyliśmy do Torunia. Zwiedziliśmy
tam Muzeum Piernika gdzie nauczyliśmy
się jak upiec znane toruńskie pierniki,
byliśmy w Planetarium, widziałam dom
gdzie urodził się Kopernik, zwiedziliśmy
Stare Miasto. Na koniec jedliśmy pieczone pierogi z rożnym nadzieniem w pierogarni „ Stary Młyn”, ich smak pamiętam do dzisiaj. Mieszkając w Pałacu w

Wrażenia z wycieczki do Polski
Któż zbadał puszcz literackich przepastne krainy,
z Fundacją Reymonta zamorskie doliny.
Któż może wziąć udział w recytacyjach
i w odległych stronach zasiąść w delegacyjach?
Ten kogo zaszczyt dosięgnie tak wielki,
nie w głowie mu wtedy niewinne figielki.
Prozę Reymonta na pamięć wałkuje
i szczytnie ją potem wszystkim prezentuje.
Okazja nie błacha! Jubileuszowa!
Uroczystość wielka, szumna, antenowa.
10 lat - liczba to nie licha,
taka liczba po prostu nie moze być cicha.
Gmina Załuski pięknie się wystawia,
truskawki hoduje, do soków namawia.
Kleszczów nie gorszy, węgiel wydłubuje,
w druty pół Polski energię ładuje.
Wójtowie uroczy, o gminy swe dbają,
godziny w urzędach ciężko im mijają.
Wszyscy zapraszają, częstują i goszczą,
takiej Polski w Kanadzie inni nam zazdroszczą!
Nauczyciele przemili, chętnie rozprawiają,
w licznych akademiach patriotyzm wpajają.
Nie wspomnę świątynie dzwonami dzwoniące
i sławne obrazy serca ściskające.
Potem na Toruń krótki najazd,
najlepszy na pierogi zajazd.
Ale nie tylko !
Hajda na pierniki ! Pan Chrapka zawoła.
i wre w piernikarni robota wesoła.
Mieszają i gniotą, pieką i lukrują,
korzenne ciasto w marzeniach smakują.
Wspomnienia wspaniałe, wór ich jest ogromny,
w Polakach jak zawsze duch też jest niezłomny.
Trudno tu wszystkie zalety wyłuszczać,
ale jeszcze trudniej jest Polskę opuszczać.
Joanna Pater z Vancouver,
Laureatka Konkursu Recytatorskiego
Fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie

Zdunowie, zachwycałam się wykwintną
kuchnią, jaką tam serwowano. Obiady
odbywały się w stylowej sali przy pięknie
nakrytym stole i blasku świec. Taki posiłek trwał ponad godzinę i składał się z
czterech dań. Kolejnym miejscem naszego pobytu był Kleszczów. Mieszkaliśmy
w nowoczesnym Ośrodku RekreacyjnoSportowym SOLPARK. W Bełchatowie
zwiedziłam muzeum Giganty Mocy, dzięki temu poznałam jak powstaje prąd
elektryczny z wykorzystaniem węgla
brunatnego i wiele innych ciekawostek.
Następnym miejscem mojego pielgrzymowania po Polsce, była Jasna Góra. Tam
u stóp cudownego obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej
miałam
możliwość
przeżyć to, o czym kilkanaście razy mówiłam podczas deklamacji „Pielgrzymki
do Jasnej Góry”. Wyobraziłam sobie, co
mogą czuć osoby chore przybywające do
tego świętego miejsca z prośbą o uzdrowienie. Patrząc na pozostawione kule i
wota wdzięczności za dar uzdrowienia lepiej zrozumiałam to, co chciał przekazać
Reymont w swoim utworze.
Na Jasnej Górze byłam pierwszy raz
i było to dla mnie wielkie przeżycie,
tym bardziej, że mogłam uczestniczyć
we Mszy świętej. Znałam to miejsce
z filmów, opowiadań i książek, ale nigdy nie myślałam, że będę miała okazję nie tylko tam być, ale i deklamować
utwór mówiący o cudach Jasnogórskich.
Ostatnim miejscem naszego pobytu było
miasto Skarżysko-Kamienna, gdzie braliśmy udział w uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej Sanktuarium Matki

Boskiej Ostrobramskiej. Wysłuchaliśmy
pięknego koncertu oraz Oratorium o
Miłosierdziu pt., „ Święta Przy Tobie
Chwila”. Uczestniczyliśmy we Mszy św.
odprawianej przez kardynała G. Mullera
z Watykanu, którzy odczytał dekret papieski o nadaniu tytułu bazyliki mniejszej. Moje pielgrzymowanie po Polsce,
zakończyłam deklamacją „Pielgrzymki
do Jasnej Góry”, również w tym miejscu u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Przez ten cały dziesięciodniowy pobyt
opiekowali się nami przesympatyczni i serdeczni ludzie, a pan Kazimierz
Chrapka czuwał i był z nami zawsze.
Wzruszona jestem polską gościnnością,
życzliwością, opieką i organizacją naszego pobytu. Dużo zwiedziłam, byłam
w miejscach gdzie przebywał Święty Jan
Paweł II, oglądałam pamiątki z nim związane, miło mi było spotkać się z moimi
rówieśnikami mieszkającymi w Polsce,
z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj.
Dowodem jest paczka ze świątecznymi
cukierkami i serdecznym listem, którą dostałam od koleżanek z Warszawy.
Wróciłam do Kanady bardzo szczęśliwa, warto było uczyć się polskiej mowy,
aby móc przeżyć tak wspaniałą przygodę. To wszystko zawdzięczam Fundacji
im. Władysława Reymonta w Kanadzie,
to ona była fundatorem tej całej mojej
podróży. Dziękuję mojemu tacie, który
przez wiele lat uczył mnie deklamacji,
otwierał moje oczy na piękno polskiej literatury, zawsze okazywał mi cierpliwość
i zaszczepił we mnie wiarę, że potrafię
recytować wiersze i prozę!!!
Z wyrazami wdzięczności,
Paulina Gadomski
zdjęcia na str. 16

Laureatka konkursu ze szkoły w
Stróżewie w Kanadzie
W dniach 30 maja – 6 czerwca
Natalia Wysocka uczennica klasy
V Szkoły Podstawowej im. Wł.
St. Reymonta w Stróżewie oraz
Ewa Dylewska – dyrektor tejże
szkoły reprezentowały szkołę
oraz Gminę Załuski w Kanadzie.
Pobyt ten był główną nagrodą
w IX Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim
„Mówimy
Reymontem” w kategorii szkół
podstawowych.

Program pobytu był bardzo bogaty i przygotowany perfekcyjnie przez
Fundację Władysława Reymonta w
Kanadzie.
W dniu 31 maja delegacja miała okazję uczestniczyć w
obchodach 120 rocznicy powstania
Szkoły Polskiej w Kitchener – najstarszej szkoły polskiej w Kanadzie.
Niezwykle wzruszające były wypowiedzi emerytowanych nauczycielek
tej szkoły, potwierdzające jak trudne
były początki tej szkoły. Dziś szkoła
jest piękna i nowoczesna i tak wspaniałe uczy polskości dzieci urodzonych w Kanadzie, które uczą się języka polskiego, języka swoich babć
i dziadków, by móc porozumiewać
się z rodziną z Polski. Miałyśmy także okazję poznać wiele polonijnych
dzieci, przede wszystkim z delegacji
z Edmonton i Vancouver, z którymi
spędziłyśmy cztery dni i podziwiać
ich doskonałą znajomość języka polskiego.
1 czerwca w niedzielę w Domu
Polskim w Hamilton odbył się XLIV
Konkurs Recytatorski, w czasie którego Natalka wystąpiła ze swoim
zwycięskim fragmentem” Chłopów”,
przygotowanym pod kierunkiem Pani
Heleny Sobczyńskiej, a ja miałam
zaszczyt być przewodniczącą jury w
grupie starszej. Zwyciężczynie edycji kanadyjskiej konkursu Paulina
Gadomski i Joanna Pater wraz z opiekunem będą gościły w naszej szkole
oraz w Gminie Załuski w dniach 1922 października tego roku.
2 czerwca zorganizowano nam
wyjazd do Niagara Falls, gdzie w
czasie seansu w kinie IMAX Theatre

poznałyśmy
legendę
Wodospadu
Niagara, by potem odbyć
rejs
statkiem i poczuć jego moc a także podziwiać jego piękno w czasie
spaceru nad wodospadem. Mieliśmy
także okazję obejrzeć panoramę rzeki Ontario, zegar z kwiatów, a także
przejechać malowniczą trasą przez
Niagara- on-the-Lake, odbyć spacer
po Niagara-on-the-Lake, pierwszej
stolicy Kanady.
Złożyliśmy także kwiaty na
Cmentarzu Hallerczyków i postawiłyśmy nogę na symbolicznej polskiej
ziemi w Kanadzie.
3 czerwca spędziliśmy w Toronto,
największym
mieście
Kanady,
gdzie spotkaliśmy się z Konsulem
Generalnym RP Panem Grzegorzem
Morawskim, Konsulem Działu Polonii
i
Promocji
Panem
Grzegorzem
Jopkiewiczem oraz pierwszą Prezeską
Fundacji Władysława Reymonta w
Kanadzie Panią Danutaą Warszawską.
Zwiedziłyśmy także wieżę – CN
Tower, której historię poznałyśmy w
interaktywnym seansie filmowym, o
co zadbał jak zwykle Pan Kazimierz
Chrapka Prezes Fundacji Władysława
Reymonta w Kanadzie.
4
czerwca
zwiedziłyśmy
Muzeum Aleksandra Bella, Muzeum
Indiańskiego „Six Nations”, Rezerwat
Indiański, byłyśmy także goszczone
przez Panie z Koła Polek działające
przy Grupie 10 Związku Polaków w
Kanadzie w Brantford, gdzie mogłyśmy skosztować własnoręcznie przygotowanych pierogów oraz innych
smacznych potraw.
5 czerwca spędziłyśmy cały dzień
z wiceprzewodniczącym Fundacji
Panem
Witoldem
Jaroszewskim.
Byłyśmy w St. Jacob i Elmira w osadnictwie grupy etnicznej Menonitów
kultywujących tradycje z XIX wieku.
Zwiedzałyśmy wioski, targ rolny, poznałyśmy proces produkcji syropu
klonowego. Pan Jaroszewski zabrał
nas także do swojego gospodarstwa
uprawy grzybów w Rockwood, a także do swojego gościnnego domu.
Tego dnia pojechałyśmy także do
Mississauga, gdzie mieszka Natalii

ciocia – będąca absolwentką naszej
szkoły, a także córką Pana Alojzego
Wysockiego, dzięki któremu między
innymi powstała szkoła.
6 czerwca zwiedziłyśmy Canadian
Warplane Heritage Museum, polskie
delikatesy „Starsky” i dzielnicę etniczną w Hamilton, a także Skansen
Indiański „Crawford Lake”. Piątek
to także czas pożegnania z Kanadą,
pięknym, zielonym, gościnnym krajem.
Składamy podziękowania Fundacji
Władysława Reymonta w Kanadzie
za dopracowanie każdego szczegółu naszej wizyty, za pokazanie najpiękniejszych zakątków Ontario, za
propagowanie KULTURY POLSKIEJ
W KANADZIE, utrzymanie dziedzictwa narodowego wśród Polonii, oraz
współudział w rozwoju kultury kanadyjskiej.
Szczególne podziękowania składamy Panu Kazimierzowi Chrapka
Prezesowi
Fundacji
Władysława
Reymonta w Kanadzie za wielkie serce i wspaniale zorganizowany pobyt
naszej delegacji. Dziękujemy Pani
Wiesławie Chrapka za przyjęcie,
udzielenie nam noclegu oraz gościny.
Dziękujemy wszystkim, których spotkaliśmy na naszej kanadyjskiej drodze, za otwartość, serce i gościnność.
Dziękujemy
Urzędowi
Gminy
Załuski na czele z Wójtem Gminy
Załuski za sfinansowanie przelotu
samolotem, a tym samym możliwość pobytu w Kanadzie. Wszędzie z
godnością reprezentowałyśmy naszą
szkołę i Urząd Gminy zostawiając na
szlaku naszego pobytu pamiątkowe
Tabliczki, foldery, książki, które pozyskałyśmy z promocji Gminy Załuski.
Był to kolejny etap obchodów
Reymontowskich 2014/15 przypadających w 90 - rocznicę przyznania
Literackiej Nagrody Nobla Patronowi
Szkoły Podstawowej im. Wł. St.
Reymonta w Stróżewie.
Ewa Dylewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł.
St. Reymonta w Stróżewie
zdjęica na str. 16

