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30 uczniów ze szkół polskich Wilna, rejonu wileńskiego i solecznickiego przystąpiło dzisiaj, 6 czerwca,
do konkursu poświęconego papieżowi Polakowi – Janowi Pawłowi II.

Jest to już 10 edycja tego sprawdzianu organizowanego przez pomysłodawcę i inicjatora Stanisława
Pieszkę, prezesa Fundacji „Samostanowienie" wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna".

Rozpoczęcie konkursu zainicjowali goście – Stanisław Cygnarowski, konsul generalny RP w Wilnie,
Artur Ludkowski, radny samorządu m. Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Stanisław
Pieszko oraz członkowie komisji: przewodniczący ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii pw. św.
Michała Archanioła, s. Michaela Rak, dyrektor hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie, Krystyna
Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna", Iwona Wojnicz, specjalistka wydziału
oświaty samorządu rejonu wileńskiego, Roman Lachowicz, emerytowany nauczyciel historii z
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

„Dzisiaj wiele się mówi o św. Janie Pawle II, organizuje się wiele przedsięwzięć poświęconych jego
pamięci, lecz tak mało osób zna jego naukę" – powiedział konsul Stanisław Cygnarowski, gratulując
młodzieży podjęcia wyzwania i przystąpienia do konkursu.

Tegoroczny sprawdzian wiedzy o św. Janie Pawle II składa się z dwóch części, na które złożyło się 90
pytań. Pierwsza część pytań dotyczy życia i działalności papieża, zaś druga część, do której pytania
ułożyła s. Michaela, dotyczy fragmentów przemówień Jana Pawła II podczas jego wizyt do Polski i na
Litwę.

„Młodzi ludzie, poznając życie Jana Pawła II, nie tylko zgłębiają wiedzę z historii Kościoła, ale też mogą
pogłębić swoją wiarę. A tylko człowiek wiary w swoim życiu kieruje się uczciwością i
prawdomównością" – tłumaczy Stanisław Pieszko, inicjator przedsięwzięcia, który dla najlepszych
uczniów obiecuje jako nagrodę pielgrzymkę do Polski i Rzymu. Na dzień dzisiejszy nagrodę otrzyma 5
osób, które zdobędą najwięcej punktów. Jednak, jeśli znajdzie się więcej sponsorów, to na pielgrzymkę
uda się większa liczba uczniów, jak to było w latach poprzednich.

Sprawdzian trwa trzy godziny. Po jego zakończeniu uczniowie otrzymali dyplomy za uczestnictwo,
natomiast komisja udała się na sprawdzenie testów.

Lista laureatów konkursu czyli tych, którzy zdobyli największą liczbę punktów:

1. Artur Nienartowicz, Gimnazjum w Ejszyszkach (92 pkt.)

2. Elżbieta Rulińska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (90 pkt.)

3. Ewelina Tomaszewicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, (87 pkt.)

4. Erika Rylovaitė, Szkoła Średnia im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (83 pkt.)

5. Kamilė Kodzytė, Gimnazjum w Ejszyszkach (80 pkt.)

6. Sabina Zdanowicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (74 pkt.)
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7. Donata Korwiel, Szkoła Podstawowa w Kienie (67,5 pkt.)

8. Ewa Szturo, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (63 pkt.)

9. Ernesta Jankowska, Szkoła Podstawowa W Mościszkach (61,5 pkt)

10. Sabina Butrymowicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (59,5 pkt.).
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