	Wycieczka za granicę, a w szczególności za ocean, to rzadko spotykana i wyjątkowa nagroda.  Cieszę się, że miałam to szczęście i mogłam w dniach 29 maja – 6 czerwca reprezentować nasz kraj w XLV Konkursie Recytatorskim im. Marii i Czesława Sadowskich w Hamilton.  Była to główna nagroda, którą otrzymałam za zdobycie I miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Mówimy Reymontem”.
Do Kanady zostałam zaproszona przez prezesa Fundacji im. Władysława Reymonta, pana Kazimierza Chrapkę – współorganizatora konkursu i obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin pisarza. W wyjeździe towarzyszyła mi legendarna odtwórczyni roli Jagny z „Chłopów” – wybitna polska aktorka - Emilia Krakowska,  dyrektor ZSPiG w Solcu pani Anna Wojciechowska oraz Karolina i Mikołaj – pozostali laureaci konkursu.
	Wyjazd był przygodą życia, której nigdy nie zapomnę. Złożyło się na to wiele czynników. Oprócz występów dla Polonii był również czas na odpoczynek, a przede wszystkim na zwiedzanie tego pięknego kraju. 
Poznaliśmy i zobaczyliśmy wszystko, co najważniejsze i zauroczyła nas tamtejsza kultura i rzeczywistość. Program pobytu był bardzo bogaty i przygotowany perfekcyjnie. Państwo Chrapkowie, którzy nas gościli, dołożyli wszelkich starań, aby plan każdego dnia, od rana do wieczora, wypełniały wycieczki i atrakcje, przybliżające nam Kanadę, jej dawne i obecne oblicze. 
Przez dziewięć dni mogliśmy oglądać miejsca dosłownie wyjęte z widokówek i telewizji; między innymi jeden z siedmiu cudów świata - wodospad Niagara. Zorganizowano nam  wyjazd  do Niagara Falls, gdzie  w czasie seansu w kinie  IMAX Theatre poznaliśmy legendę wodospadu Niagara, by potem odbyć rejs statkiem i poczuć jego moc przy samym wodospadzie. Ulewa z jego strumieni, która zmoczyła nas do suchej nitki to fantastyczna atrakcja, dzięki której Niagarę zapamiętamy na zawsze. Podziwialiśmy jego piękno w czasie spaceru. Mieliśmy także okazję obejrzeć panoramę rzeki Ontario, zegar z kwiatów, a także przejechać  malowniczą trasą, a następnie odbyć  spacer po Niagara-on-the-Lake, pierwszej stolicy Kanady. Tam też  złożyliśmy kwiaty na Cmentarzu Halerczyków i postawiliśmy nogę na polskiej ziemi w Kanadzie.  Zwiedzaliśmy cudowne miasta, w tym największe – Toronto, gdzie odwiedziliśmy Konsulat RP oraz wieżę CN Tower, z której podziwialiśmy widoki na nowoczesne miasto. Wzięliśmy udział w XLV Konkursie Recytatorskim w Domu Polskim w  Hamilton, gdzie młodzież Polonii walczyła o wyjazd do Polski. Wystąpiłam tam ze swoim zwycięskim utworem,  a pani dyrektor Anna Wojciechowska miała zaszczyt być  przewodniczącą jury.  
Odwiedziliśmy polską szkołę, gdzie dzieci od podstaw uczą się języka ojczystego i patriotyzmu. Poznaliśmy historię pierwotnego ludu zamieszkującego Amerykę – Indian,  byliśmy w rezerwacie i Muzeum Indiańskim „Six Nations” oraz skansenie „Crawford Lake”.
Bardzo ciekawym punktem naszej wycieczki była wizyta w St. Jacob i Elmira w osadnictwie grupy etnicznej Menonitów kultywujących tradycje  z XIX wieku, gdzie ludzie żyją w zgodzie z naturą. Mają swoje farmy, zajmują się produkcją syropu klonowego, który wszyscy przywieźliśmy do Polski. Spędziliśmy cały dzień  z wiceprzewodniczącym Fundacji - Panem Witoldem Jaroszewskim, który zabrał nas także  do  swojego gospodarstwa uprawy grzybów  w Rockwood, a także do gościnnego domu.
Wśród licznych atrakcji znalazło się również Muzeum Aleksandra Bella w Toronto. 
Mieliśmy okazję poznać polonijnych uczniów, przede wszystkim z delegacji z Edmonton i podziwiać ich doskonałą znajomość języka polskiego. Zapoznaliśmy się z oryginalnymi listami i kartkami pocztowymi pisanymi przez Reymonta. Sobota – 6  czerwca to czas pożegnania z Kanadą, pięknym, zielonym, gościnnym  krajem. W tym dniu wzięliśmy udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w polskiej szkoły w Hamilton.
Lista miejsc, które zobaczyliśmy i zwiedziliśmy to niekończąca się opowieść. Pragnę wspomnieć jeszcze o ludziach, bez których pobyt w Kanadzie nie byłby tak cudowny. To oni  wspaniale zorganizowali nam czas i wypełnili niezwykłą gościnnością i życzliwością. Tak naprawdę to stworzyli przyjazną atmosferę, która sprawiła, że byliśmy tam szczęśliwi. Zyskaliśmy dobrych znajomych oraz przede wszystkim piękne chwile spędzone z nimi, do których na pewno będziemy wracać myślami bardzo często. Niezwykle cenny był czas spędzony w towarzystwie pani Emilii Krakowskiej, która na każdym kroku udzielała nam wartościowych życiowych wskazówek, dbała o naszą kulturę i właściwą postawę.
Jestem wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do mojej wygranej,  a także organizatorom i opiekunom wyjazdu. Było to spełnienie marzeń i bez wątpienia  najwspanialsze dni mojego życia.
Gorące podziękowania składam  Panu Prezesowi Kazimierzowi Chrapce – Prezesowi Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie za wielkie serce i wspaniale zorganizowany pobyt naszej delegacji, za dopracowanie każdego szczegółu, za pokazanie najpiękniejszych zakątków Kanady. Dziękuję Pani Wiesławie Chrapce za przyjęcie, udzielenie nam noclegu oraz gościny. Dziękuję wszystkim, których spotkałam na mojej kanadyjskiej drodze, za otwartość, serce i życzliwość.
Dziękuję Urzędowi Gminy Gostynin na czele z panem Wójtem Edmundem Zielińskim za sfinansowanie przelotu samolotem, a tym samym możliwość pobytu w Kanadzie. Wszędzie z godnością wraz z panią dyrektor  reprezentowałyśmy  naszą szkołę i Urząd Gminy Gostynin zostawiając na szlaku pobytu pamiątki z naszego regionu.
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