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Olimpiada z historii Wilna odbyła się już po raz drugi, była skierowana do uczniów klas 8-12. Udział w
niej wzięło ponad 50 uczniów z wileńskich szkół Fot. valdovurumai.lt

Trzech z sześciu laureatów II Olimpiady z historii Wilna – to uczniowie polskich szkół Wilna.

Barbara Mikulewicz, klasa G4a (I miejsce, Gimnazjum im. Jana Pawła II, nauczyciel Wiktor Łozowski),
Adriana Wołosewicz, klasa 11 (II miejsce, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, nauczycielka Maria
Narkiewicz) i Sebastian Salwiński, klasa G1b (II miejsce, Gimnazjum im. Jana Pawła II, nauczycielka
Janina Wołodkiewicz) zdobyli najwyższe noty ze sprawdzianu i zajęli zwycięskie miejsca w swoich
grupach wiekowych.

Olimpiada z historii Wilna odbyła się już po raz drugi, była skierowana do uczniów klas 8-12. Udział w
niej wzięło ponad 50 uczniów z wileńskich szkół. Konkurs został przygotowany przy współpracy
Stowarzyszenia Nauczycieli Historii Litwy wraz z wydziałem historii Litewskiego Uniwersytetu
Edukologicznego oraz Pałacem Władców WKL, gdzie odbyły się zmagania. Uczestnicy zostali
podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy 8-10 i klasy 11-12. Tegoroczny konkurs wiedzy historycznej
obejmował przełom szesnastego i siedemnastego stulecia „Wilno za panowania dynastii Wazów".
Cieszy fakt, że w gronie młodocianych miłośników historii Wilna, właśnie uczniowie ze stołecznych
polskich szkół zdobyli zaszczytne miejsca na podium.

– Mam nadzieję, że tradycyjna Olimpiada z historii Wilna natchnie i będzie w przyszłości gromadzić
coraz większe grono miłośników historii, a ich wiedza poszerzy nasze horyzonty i będzie kształtować
ideę państwowości nie tylko w stolicy, ale i na całej Litwie – w taki sposób przed rozpoczęciem
zmagań powitał olimpijczyków Eduardas Kauklys, zastępca dyrektora Pałacu Władców WKL.

Trzeba wierzyć, że konkurs rzeczywiście stanie się motywacją i zachętą dla uczniów polskich szkół,
aby sięgać do historii i poznawać korzenie, a przez to potwierdzać, że obecność Polaków na
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Teresa Worobiej

"Rota"


	Młodzi Polacy najlepiej znają historię Wilna

