Moja Przygoda z Reymontem
Osiemnastego pa dziernika ubiegłego roku rozpocz ła si najwi ksza przygoda w
moim yciu. Wcze niej w maju 2006r. wraz z Michałem Kozłowskim zaj łam pierwsze
miejsce w konkursie recytatorskim im. Marii i Czesława Sadowskich organizowanym
przez Fundacj im. Władysława Reymonta. W nagrod wraz z Michałem wyjechałam do
Polski. Bardzo prze ywałam podró nie byłam pewna, co mnie spotka w Polsce.
Szcz liwie wcze nie rano dolecieli my do Warszawy gdzie powitał nas wójt
Lipiec Reymontowskich pan Jerzy Kabat wraz z on Jadwig wr czaj c nam ró e na
powitanie. Zaraz potem zostawili my baga e w go cinnym mieszkaniu córki pa stwa
Kabatów i wyruszyli my zwiedza Warszaw . Byli my na cmentarzu Pow zkowskim by
odwiedzi grób Reymonta i jego matki. Potem zwiedzali my „starówk ,” i udali my si
do ko cioła w. Krzy a, w którym znajduje si serce Reymonta, byli my na ulicy
Miodowej w budynku, w którym Reymont uczył si zawodu krawca. Troch zm czeni,
lecz pełni wra e wieczorem udali my si do Koluszek na nocleg. Nast pnego dnia
spotkali my si z uczniami i nauczycielami Gimnazjum w Koluszkach, tam
recytowali my wiersze i opowiadali my o szkole w Kanadzie. Nie przypuszczałam, e
wzbudzimy tak du e zainteresowanie. Po wizycie w szkole w Koluszkach udali my si
do Kobiel Wielkich. Tam obejrzeli my pomnik stoj cy w miejscu urodzenia polskiego
wielkiego pisarza i ko ciół z chrzcielnic , w której był ochrzczony. Potem było spotkanie
z młodzie z gimnazjum, recytowali my wiersze i rozmawiali my o yciu w Kanadzie,
nast pnie byli my ugoszczeni przez wójta gminy Kobiele Wielkie uroczystym polskim
obiadem.
Po obiedzie wyjazd do Lipiec Reymontowskich miejsca akcji epopei „Chłopi”. Tam
spotkanie z młodzie uczestnicz c w konkursie recytatorskim, zwiedzanie muzeum
mieszcz cym eksponaty z II wojny wiatowej i nocleg w pi knym pensjonacie
agrokulturystycznym. Kolejnego dnia w Lipcach Reymontowskich odbył si II
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”, na którym recytowali my
wiersze na otwarcie i na finał konkursu. Tam otrzymali my wiele wspaniałych pami tek.
My te nie byli my gorsi i obdarowali my ka dego z uczestników konkursu pami tkami
z Kanady. Po konkursie był pokaz miejscowego zespołu tanecznego z inscenizacj
„Wesela Boryny” i ogłoszenie wyników konkursu w tym dwóch nagród w postaci
wyjazdu na Konkurs Recytatorski Fundacji W. Reymonta do Kanady. Nigdy w yciu nie
widziałam bardziej szcz liwych dzieci od tej dwójki, która usłyszała, e wygrała
wyjazd. Po kolejnym pełnym wra e dniu wyruszyli my z paniami Lucyn Biadasz i
Karolin Makowsk do Wrze ni gdzie sp dzili my kolejne dwa dni. Podczas pierwszego
dnia brali my udział w otwarciu Tragów Rolniczych i zostali my zaproszeni przez
dyrektora szkół w Kołaczkowie do odwiedzin. W mi dzyczasie wybrali my si do
Gniezna, pierwszej stolicy Polski, tam uczestniczyli my we Mszy wi tej w trakcie,
której odbywała si uroczysto przenoszenia relikwii wi tego Wojciecha patrona
Polski i Europy. Po Mszy wi tej zwiedzali my muzeum Archidiecezji Gnie nie skiej
gdzie dowiedzieli my si o drzwiach do katedry, zwanych drzwiami w. Wojciecha,
ogl dali my relikwie w. Wojciecha, Krzy a wi tego i du o innych wspaniałych
pami tek polskiej kultury i wiary. Z Gniezna pojechali my do Biskupina by podziwia
wspaniał starosłowia sk osad , a tak e miejsca gdzie były kr cone filmy: „Stara
Ba ,” i „Ogniem i Mieczem.” Nast pnego dnia rano byli my gor co i serdecznie

goszczeni przez pana starost Wrze ni gdzie opowiadali my o Kanadzie. Usłyszeli my
wiele miłych słów od pracowników starostwa za nasz znajomo j zyka polskiego. Po
spotkaniu w Starostwie wyruszyli my na zwiedzanie Wrze ni, a jest tam pi kny rynek,
pomnik dzieci Wrzesi skich, i muzeum Wrzesi skie, w miejscu gdzie znajdowała si
szkoła, w której polskie dzieci dały nam lekcj patriotyzmu, kiedy to nara aj c si na
represje i bicie broniły polskiej mowy i wiary. My l , e warto o tym pami ta , gdy
lenistwo stoi nam na przeszkodzie nauki j zyka polskiego. Z Wrze ni wybrali my si do
Kołaczkowa gdzie zwiedzali my dworek Reymonta. Potem wybrali my si na obiad z
wójtem Kołaczkowa, z panem dyrektorem i wicedyrektork Gimnazjum w Kołaczkowie
oraz dziewcz tami z samorz du szkolnego, po ród nich była Ania Olechwier. Była
równie pani Dobosiewicz która wraz z Ani przebywały w maju 2006 w Kanadzie w
trakcie „naszego” konkursu recytatorskiego jako go cie honorowi. Podczas tego
spotkania równie recytowali my wiersze. Musz przyzna , e troch byłam speszona, a
jednocze nie mile zaskoczona tak yczliwym odbiorem naszych recytacji. Po obiedzie
dziewczyny z samorz du oprowadziły nas po swojej szkole, po czym wraz z panem
dyrektorem i pani wicedyrektork szkoły w Kołaczkowie udali my si do Poznania.
Tam zwiedzili my przepi kn , kolorow „starówk ”, ko ciół farny i obejrzeli my
wzruszaj cy film, Pt. „Karol- Papie , który pozostał człowiekiem.” Kolejnego dnia rano
wraz z pani i panem Kabat pielgrzymka do Lichenia gdzie odwiedzili my pi kn
Bazylik , golgot i Las Gr bli ski. Z Lichenia -bardzo yczliwi, go cinni i serdeczni
pa stwo Kabat - zawie li nas ponownie do Lipiec Reymontowskich, gdzie
recytowali my wiersze dla pracowników urz du gminy. I znowu gor ce przyj cie i
brawa, które przynajmniej mnie a onie mieliły. Tego samego dnia pani Łaska, któr
poznałam w maju 2006 w Kanadzie zabrała nas do Krakowa. Gdy ju dotarli my na
miejsce poszli my na spacer po pi knie o wietlonej „starówce”. Po przespanej nocy
wyruszyli my na zwiedzanie Krakowa. Byli my na Wawelu, w Ko ciele Mariackim,
Ko ciele Franciszkanów, na Uniwersytecie Jagiello skim, Ko ciele na Skałce, i
Sukiennicach, a wieczorem w teatrze im. Juliusza Słowackiego obejrzeli my dramat
Słowackiego „Kordian”. Po spektaklu, sen, pobudka, niadanie i wyjazd w kierunku gór
do Zakopanego, a tam wjazd na Gubałówk , z której podziwiali my pi kno gór, po czym
zakupy na słynnych Krupówkach, zwiedzanie starego cmentarza na „P kowym
Brzysku,” i podziwianie przepi knych drewnianych budynków w góralskim stylu w
Chochołowie i wyjazd do Cz stochowy. W Cz stochowie wstali my bardzo wcze nie
rano by zd y na odsłoni cie Naj wi tszego Obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej. To
cudowne miejsce, hymn jasnogórski grany na fanfarach, atmosfera, modlitwy i podniosły
nastrój ju na zawsze pozostan w mej pami ci i sercu. Potem było zwiedzanie Jasnej
Góry i Cz stochowy, a nast pnie powrót do Lipiec Reymontowskich. Niezwłocznie
przesiedli my si do autobusu i wraz z delegacj szkoły z Lipiec Reymontowskich
pojechali my do Nowej Wsi pod Płockiem na Zlot Szkół Reymontowskich. Tam
ponownie recytowali my nasze wiersze, ogl dali my wyst py zespołów ludowych i
uczestniczyli my w spotkaniu z przybył młodzie . Nast pnego dnia z alem
opuszczali my o rodek w Nowej Wsi, musieli my wraca do Kanady. Na lotnisko
„Ok cie” pojechali my z pani Łask , a tam czekali ju na nas pa stwo Kabat. Poszli my
wspólnie na pyszne lody, a potem po egnanie z lud mi, którzy przez te dziesi dni stali
mi si bliscy. Odprawa, przelot, odprawa i znowu lotnisko, tym razem w Toronto i
czekaj ce na nas rodziny w komplecie. To była najwspanialsza przygoda w moim yciu.

Poznałam bardzo du o wspaniałych i przemiłych ludzi, zwiedziłam du cz
ojczyzny
moich rodziców, nauczyłam si wiele o historii, tradycji i poznałam prawdziw polsk
go cinno .
Dzi kuj bardzo serdecznie Fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie za
ufundowanie wspaniałej nagrody, jak jest wyjazd do Polski.
Naprawd warto uczy si wierszy i j zyka polskiego by w pełni doceni jak
pi kna jest Polska I jak wspaniali ludzie w niej yj .
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