
Dużymi krokami zbliża się kwiecień, a w pierwszych jego dniach odbędzie się Konkurs: 

„Godejcie po naszymu”.

Już po raz XXIII miłośnicy gwary poznańskiej szczelnie wypełnią salę widowiskową 
ODK „Jubilat” na osiedlu 1000 -lecia w Poznaniu, gdzie odbędzie się 

Finał Amatorskiego Konkursu Gwary Poznańskiej „Godejcie po naszymu”.

Ubiegłoroczna impreza rozpoczęła się od powitania przez Kierowniczkę ODK „Jubilat” Panią Darię 

Gellert  -Słodzinka  zaproszonych  gości  i  uczestników   Konkursu  oraz  od  odśpiewania  hymnu 

imprezy przez publiczność wraz z Nowotomyską Kapelą „Zza Winkla". 

Zespół ten od 20 lat oprawia muzycznie tę imprezę . 

Gościnnie  z  recitalem  na  tej  wspaniałej  imprezie  wystąpił  znany  artysta  kabaretowy i  pieśniarz 

w j e d n e j  o s o b i e  K r z ys z t o f  Daukszewicz.  Całość  konkursu  zgrabnie poprowadził 

znany  propagator gwary poznańskiej redaktor  Radia  Merkury  Jacek  Hałasik.  Salwom braw 

i śmiechu nie było końca  podczas  f inału  Konkursu.  Jury pod przewodnictwem Juliusza Kubla 

oraz Członków Jury: Waldemara Kurowskiego  i  Lecha Konopińskiego przyznało  trzy  pierwsze 

miejsca  oraz  wyróżnienie:  I  miejsce  zajął  duet,  małżeństwo  Barbara  i  Władysław  

Wożniczakowie,  II  miejsce  Hanna  Wiczanowska  -Orwat,  III  miejsce  zaś  Patryk  Zbaraż. 

Wyróżnienie przyznano najstarszemu uczestnikowi  konkursu -Panu Hieronimowi Kosmow skiemu, 

a  za  wspaniałe  teksty  Mikrofonem  Radia  Merkury  uhono row ano  Panią  Lidię  

Wachońską . 

Pozostali  uczestnicy  otrzymali  dyplomy  uczestnictwa  oraz  nagrody  za  udział  w  Konkursie. 

Miłym akcentem imprezy było odznaczenie kapeli „Zza Winkla"  medalem Towarzystwa Miłośników  

Miasta Poznania  oraz dyplomem za zasługi w kultywowaniu gwary poznańskiej. 

Całość wieńczył poczęstunek poznański: „pyry z gzikiem" i chłebuś ze skrzyczkami” p r z yg r yz a n y 

„ k w a s z o n ym  ogórkiem" a wszystko popijane „zupom Chmielowom" od sponsora. 

Chwała  Organizatorom  za  to,  że  przyczyniają  się  do  popularyzacji  gwary  poznańskiej , 

a także sponsorom, bez których trudno by było zorganizować taki konkurs. 

Gwara jest tym nośnikiem tradycji, który najpiękniej wyróżnia naszą tożsamość regionalną na tle całego 

kraju. Jeśli dodamy do tego swoisty humor i sposób myślenia Poznaniaków,  to rysuje się cały zespół 

cech charakterów, których zazdroszczą nam ludzie z innych regionów. 

Obficie korzystali z tego autorzy i uczestnicy Konkursu.

Zachęcam zatem tegorocznych uczestników do udziału w tej pięknej imprezie.
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