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Dominika Wasilewska z "Syrokomlówki" wygrała olimpiadę
polonistyczną

Barbara Sosno, 18 marca 2016, 13:15

Dominika Wasilewska ze Szkoły Średniej im. Wł.
Syrokomli wygrała XXVII Olimpiadę Literatury i
Języka Polskiego. Dominika nie mogła odebrać
nagrody osobiście, gdyż w czasie kiedy były
ogłaszane wyniki, uczestniczyła w innej
olimpiadzie - chemicznej. 31 uczniów klas 11-12
polskich szkół na Wileńszczyźnie walczyło o tytuł
laureata XXVII Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego na Litwie.

Dominika Wasilewska, zwycięzczyni
tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka

Polskiego jest obecnie uczennicą klasy 11. W tym roku szkolnym uczestniczyła również w olimpiadzie z języka
angielskiego i z biologii. Do Białej Waki na uroczystość ogłoszenia wyników olimpiady polonistycznej dojechała
na zakończenie - prosto z olimpiady chemicznej. Dominika marzy o studiach medycznych i konsekwentnie do nich
się przygotowuje, "Język polski jest moim językiem ojczystym, kocham język polski, jestem dumna z tego, że
jestem Polką. Udział w tej olimpiadzie traktowałam jak oddanie hołdu językowi polskiemu" - powiedziała
Wilnotece.

Do udziału w olimpiadzie polonistycznej Dominikę przygotowała Łucja Minowicz. W tegorocznych zmaganiach
uczestniczyło aż dziewięciu uczniów tej polonistki, trzech spośród nich znalazło się w gronie laureatów.

Tegoroczna olimpiada polonistyczna była poświęcona 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci Henryka
Sienkiewicza oraz 70. rocznicy urodzin Stanisława Barańczaka. Przygotowując się do konkursu, uczestnicy
musieli zgłębić dwa tematy przewodnie: "Wartości ponadczasowe w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza" i "Stanisław
Barańczak - świadek i twórca swojej epoki". Zmagania olimpijskie odbywały się na Litewskim Uniwersytecie
Edukologicznym, natomiast gospodarzem uroczystości zakończenia i ogłoszenia nazwisk laureatów było
Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki).

W XXVII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego uczestniczyło 31 uczniów ze szkół wileńskich, z rejonów:
wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego. Jak co roku, pierwszego dnia zmagań pisali oni
rozprawki, drugiego zaprezentowali ustne wypowiedzi na tematy dotyczące historii literatury i językoznawstwa. 

Jak zaznaczyła dr Irena Masojć z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, przewodnicząca komisji
olimpijskiej, prezentacje ustne wypadły lepiej niż prace pisemne. Najlepsza praca pisemna - rozprawka
zwycięzczyni olimpiady została oceniona na 38 punktów (maksymalna liczba punktów - 40), natomiast wysoko
ocenionych wypowiedzi ustnych było sporo. 

Wyłoniona została dziesiątka laureatów, która w kwietniu pojedzie do Warszawy, gdzie będzie reprezentowała
Litwę w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

Laureaci XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie to:

I miejsce - Dominika Wasilewska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, nauczycielka Łucja Minowicz

II miejsce - Karolina Słotwińska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, nauczycielka Łucja Minowicz; Magdalena
Bielawska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka Bożena Borowska

III miejsce - Konrad Żytkowski, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, nauczycielka Joanna
Szczygłowska; Adriana Wołosewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka Łucja
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Minowicz; Agnieszka Sobieska, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka Beata
Polakowska

Wyróżnienia: Marzena Wiszniewska, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, nauczycielka Joanna
Szczygłowska; Agnieszka Weronika Górska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Lazdynai),
nauczycielka Jolanta Kuźmicka; Izabela Maksymowicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka
Anna Jasińska; Julia Grejt, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, nauczycielka Joanna Szczygłowska.

Wszyscy uczestnicy olimpiady oraz ich nauczyciele otrzymali upominki, natomiast laureaci - dyplomy i nagrody.
Przed wyjazdem do Warszawy czekają ich jeszcze warsztaty na Uniwersytecie Edukologicznym (LEU).
Wykładowcy wileńskich polonistyk: na LEU i Uniwersytecie Wileńskim poprowadzą dla laureatów zajęcia oraz
indywidualne konsultacje, dzięki którym lepiej będą mogli przygotować się do olimpiady ogólnopolskiej.
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Emigracja rośnie. Najwięcej mieszkańców Litwy...
Kolejny rekord Banku Żywności
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Wzmocnione środki
bezpieczeństwa na
lotnisku wileńskim po
serii zamachów w

Brukseli
Po serii zamachów terrorystycznych, do których we
wtorek rano doszło w Brukseli, dodatkowe środki
bezpieczeństwa zostały podjęte na lotnisku wileńskim....
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22 marca - Światowy Dzień Wody
Miała 23 lata kiedy zginęła w Auschwitz. Wymyślił...
Nie żyje Marian Kociniak. Ten, który rozpętał...
Senat podzielił pieniądze na projekty polonijne
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Belgijska stolica po
zamachach - z Brukseli
Edward Trusewicz

Praca w Holandii/ Work in Nederland
wymienie deski opał na coś związane z Wilnem
Global Packers and Movers Pune @ http://www....
Oferta pożyczki pomiędzy szczególności i poważne
Oferta pożyczki pomiędzy szczególności i poważne
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KONKURS PLASTYCZNY-
trwa zbiórka prac!
Mickiewiczówka, Kruopų g. 11,
Vilnius, LT-01140
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Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania

"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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