XXXVII Konkurs Recytatorski Fundacji W. Reymonta - Refleksje
XXXVII Konkurs Recytatorski Fundacji Władysława Reymonta im. Marii i Czesława
Sadowskich przeszedł ju do historii. Zwyci zcy zostali wyłonieni, medale i dyplomy
rozdane a tr jka laureat w powr ciła z Finału III Og lnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego pt. „M wimy Reymontem,” kt ry odbył si 18.10.2007 roku w
Szczutowie (koło Torunia).
Jak co roku, eliminacje finałowe i koncert laureat w, kt re miałam przyjemno
obserwowa , wywołuj du fal emocji zar wno w r d recytator w jak i
towarzysz cych im rodzic w i nauczycieli.
Bardzo rozs dnym poci gni ciem organizacyjnym w tegorocznej edycji konkursu była
idea poł czenia finału i koncertu laureat w w jedn cało . Po prostu, jednego
niedzielnego popołudnia odbyły si przesłuchania finałowe a po przerwie i smacznym
obiedzie, zafundowanym przez Fundacj wszystkim uczestnikom i osobom
towarzysz cym (to te nowo , za co dzi kujemy organizatorom), miał miejsce Koncert
Laureat w. Po wprowadzeniu zmian i ulepsze do regulaminu konkursu przez
Kuratorium Fundacji, impreza ta nabrała jeszcze wi kszego rozmachu i skorzystała na
atrakcyjno ci, dost pno ci i presti u. Wbrew opiniom prezentowanym przed konkursem
w prasie polonijnej przez nieco „nadgorliwych” nauczycieli, z trwog snuj cych czarne
wizje o potencjalnym fiasku dalszych los w konkursu, tegoroczny XXXVII Konkurs
Recytatorski Fundacji W. Reymonta był kolejnym wielkim sukcesem Fundacji, kt rych
to, zreszt ledz c pras polonijn , ta nobliwa instytucja odnotowała sporo w ostatnich
latach swojej działalno ci.
W rozmowie z prezesem Fundacji p. Kazimierzem Chrapk dowiedziałam si , e proces
rozwoju Konkursu Recytatorskiego trwa ju od kilkunastu lat. Zapocz tkowany 38 lat
temu przez p. Michalin Wolnik, konkurs przechodził etapy wzlot w i stagnacji. W
latach 90-tych, wczsny i długoletni koordynator konkursu z ramienia Fundacji, p.
Stanisław Hawryszko, wypracował solidne struktury organizacyjne, kt re pozwoliły w
ostatnich latach na dalszy rozw j tej jak e cennej inicjatywy pionier w szkolnictwa
polonijnego w Kanadzie. Po zdobyciu odpowiednego presti u, popularno ci i du ego
zainteresowania w r d dzieci i młodzie y polonijnej konkursem recytatorskim, prezes K.
Chrapka zrealizował kolejny etap swojej wizji, nadaj c konkursowi niejako zasi g
mi dzynarodowy. Ot w roku 2001, po nawi zaniu wsp łpracy Fundacji W. Reymonta
z Kanady z Fundacj W. S. Reymonta z Lipiec Reymontowskich, p. K. Chrapka wyszedł
z propzycj wysyłania laureat w konkursu do Polski, na co prezes Fundacji i
jednocze nie W jt z Lipiec Reymontowskich p. Jerzy Kabat odpowiedział ch ci
zorganizowania w ramach istniej cej ju na szczeblu og lnopolskim wsp łpracy szk ł
nosz cych imi Władysława Reymonta, Og lnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
kt remu nadano tytuł „ M wimy Reymontem.”
W pierwszej edycji tego konkursu, w roku 2005, Fudacj W. Reymonta z Kanady
reprezentowała Julia D bowska, laureatka XXXIV konkursu. Kolejnymi recytatorami
nagrodzonymi wyjazdem do Polski byli: Magda Maraszek (2005 - ze wzgl du na studia

nie mogła pojecha ), Magdalena Gadomska (2006), Michał Kozłowski (2006), Paweł
Falkowski (2007 - wszyscy z Mississagua/Toronto), Kasia Przystupa (2007) i Monika
Sołtys (2007 - z Vancouver).
Pi kny reporta pt. „Moja przygoda z Reymontem” z pobytu w Polsce autorstwa
uczestniczki konkursu, Magdy Gadomskiej mieli my okazj czyta w marcowym
numerze, 2007 Kalejdoskopu. Ogrom wra e i prze y , namacalne dowody doznanej
go cinno ci i udział w tej „wielkiej przygodzie ycia,” to warto ci, kt re jak pisze młoda
recytatorka, na zawsze pozostan w jej pami ci. Cze i chwała Fundacji Władysława
Reymonta na czele z całym Kuratorium za ten pomysł, za stworzenie dzieciom i
młodzie y polonijnej tak wspaniałej okazji poznawania i kultywowania naszej pi knej
literatury i poezji przez udział w konkursach recytatorskich. Dyplomy, medale, pi kne
nagrody ksi kowe i wyjazd laureatów na konkurs do Polski, to niezwykle dobrze
opracowany system wynagradzania uczestników konkursu. Nie jest to tzw.
„przekupywanie” dzieci, lecz naprawd uczciwe wynagradzanie tych najwytrwalszych w
d eniu do perfekcji i najlepszych recytatorów. Po prostu, pieni dze wydane przez
Fundacj na taki cel s najlepsz inwestycj polonijn jak mo emy „zafundowa ” naszej
zdolnej dziatwie szkolnej i młodzie y polonijnej.
Ka dy pobyt w Kanadzie delegacji z Polski na Konkursie Recytatorskim, jak m wi
prezes K. Chrapka, jest r wnie wielkim prze yciem dla młodych recytator w z Polski i
ich opiekun w. Dodaje wagi i splendoru naszemu konkursowi. Opr cz udziału w
przesłuchanich konkursowych, go cie z Polski bior aktywny udział w wielu spotkaniach
z dzie mi w szkołach polonijnych, recytuj podczas zebra i spotka organizacji
polonijnych poznaj c tym samym struktury organizacyjne i polonijny styl ycia. Do tego
oczywi cie dochodzi bogaty program zwiedzania mi dzy innymi takich miejsc jak:
Uniwersytet w Oshawie i spotkanie z Rektorem, Skansen India ski Crawford Lake,
Welland Canal, Fort George i cmentarz Polski w Niagara-On-The-Lake, Flower Clock,
IMAX Theatre, Niagara Falls, kwatera Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w
Hamilton, Canadian Warplane Heritage Museum, Muzeum Aleksandra Bella i Muzeum
India skie Six Nations w Brantford, CN Tower w Toronto
Jednym słowem tygodniowy pobyt go ci z Polski jest skrupulatnie zaplanowany przez
przesa K.Chrapk i bogato wypełniony zaj ciami, zwiedzaniem i spotknaiami
integracyjnymi od 8:00 rano do 22:00 wieczorem ka dego dnia. Do tej pory Fundacja
go ciła w 2006 roku Ani Olichwer z Kołaczkowa i Ol Charusta z Lipiec
Reymontowskich, w 2007 roku Marcina Twardowskiego ze Szczutowa i Justyn Sendor
z Kłocka, a na wiosn 2008 roku przylec kolejni laureaci III Og lnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego: Anna Ciarci ska z Zawida Ko cielnego i Łukasz Rogalski ze
Szczutowa.
Wielkie to przedsi wzi cie jest mo liwe dzi ki wzorowej wsp łpracy obydwu prezes w
bratnich Fundacji z Kanady i Polski przy poparciu Ambasady Kanadyjskiej w
Warszawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce a ostatnio r wnie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku, byłam naocznym wiadkiem dlaszej eskalacji plan w prezesa Fundacji
Kazimeirza Chrapki. Ot , publiczno w Toronto mogła podziwia umiej tno ci
młodych recytator w a z dalekiej Kolumbii Brytyjskiej. To kolejny element zmian
regulaminu konkursu, kt ry po raz pierwszy umo liwiał wszystkim dzieciom polskiego
pochodzenia z całej Kanady wzi
udział w konkursie. Podziwiam odwag prezesa
Fundacji i kurator w, kt rzy słuchaj c, jak m wi sam prezes, „głos w z terenu,” pr b,
opinii, a czasem i skarg nauczycieli, zdobyli si na odwag rozszerzenia konursu na teren
całej Kanady. Dało to szans udziału w konkursie nawet tym dzieciom, kt re nie
ucz szczaj do szk ł polonijnych (bo w wielu miastach ich nie ma) a dzi ki rodzicom i
cz sto dziadkom, doskonale m wi po polsku. Zapewne opr cz zdobycia i zapewnienia
odpowiednich funduszy na ten cel, stał przed inicjatorem tego pomysłu, prezesem
Kazimierzem Chrapk , problem aprobaty tej awangardowej ideii przez kurator w
Fundacji. Jak wida otwarto tego zarz dzaj cego Fundacj gremium wiatłych ludzi,
otwartych na osi gni cia techniki obecnego wieku była oczywista. Akceptuj c nowy
Regulamin Konkursu opracowany przes specjalnie powołany komitet w składzie: Danuta
Azman-Zieli ska, Małgorzata Berłowska, Lidia Bu ny, i przewodnicz cy Kazimierz
Chrapka, kuratorzy postawili na nowoczesno i na p j cie z duchem czasu.
Po rozmowie z jednym z członk w jury i na podstawie moich obserwacji przebiegu
całego konkursu, mog zdecydowanie stwierdzi , e rozsiewane w r d nauczycieli
obawy i zastrze enia co do zasadno ci wyłonienia finalist w na podstawie wcze niej
nadesłanych ta m video lub DVD i stwierdze , e ta forma konkursu nie ma nic
wsp lnego z „ ywym słowem,” okazały si bezpodstawne a wr cz przeciwnie, cały
konkurs zyskał na klarowno ci decyzji jury i bardzo wyr wnanym poziomie finał w.
Niew tpliwie du y wpływ na bardzo adekwatne i przez nikogo nie kwestionowane oceny
komisji s dziowskiej, miał opracowany, jak si dowiedziałam, przez Filipa Chrapk
program komputerowy wykonuj cy na bie co cał prace administracyjn komisji
s dziowskiej i na „gor co” drukuj cy dyplomy dla zwyci zc w.
Z pewno ci do całego splendoru tego przedsi wzi cia Fundacji W. Reymonta
przyczynił si imponuj cy wr cz skład Jury Konkursu obraduj cy pod przewodnictwem
mi dzynarowej klasy aktora i re ysera p. Mirosława Połaty skiego obejmuj cy
do wiadczonych działaczy w dziedzinie kultury od nauczycieli, kierownik w szk ł
pocz wszych przez artyst w i logoped w na aktorach sko czywszy.
Społeczny wydzwi k poparcia Polonii dla całej uroczysto ci wyra ał si w obecno ci
prezesa ZG. KPK p Władysława Lizonia, kt ry w obecno ci wsp łzało ycielki Fundacji
p. Danuty Warszawskiej i vice-prezesa Fundacji p. Witolda Jaroszewskiego, wr czał
osobi cie dyplomy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu.
Pi kny wystr j i dekoracja sali w Domu Zwi zkowym Grupy 1-7 ZPwK w Toronto
przygotowane na t okazj , wspaniała organizacja i wr cz mistrzowskie prowadzenie
całego przebiegu eliminacji i Koncertu Laureat w przez samego prezesa Fundacji W.
Reymonta p. Kazimierza Chrapk , na długo zapadn w pami ci uczestnik w tego
nadzwyczaj udanego niedzielnego popołudnia.

Oby wi cej imprez polonijnych było organizowanych z tak klas , na takim poziomie i w
tak szlachetnym celu a na pewno wizerunek ycia polonijnego zmieni si diametralnie i
pomo e przezwyci y zarysowuj ce si ostatnio bardzo nagminnie wszelkie podziały
wsr d Polonii.
Anna Lewandowska
Nauczycielka Szkoły Polonii w Hamilton

