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„Chyba nie każda promocja, nie każda szkoła ma takie osoby, które także w rodzinie kultywują kulturę
polską. Właśnie kultywowanie kultury i tradycji jest chyba głównym czynnikiem, dlaczego mówimy tak
a nie inaczej, dlaczego jesteśmy dobrzy w tym języku” – zastanawia się Magdalena. Jak dodaje,
często wśród młodzieży język polski jest wypychany przez język litewski.

„Myślę, że rodzice, którzy uważają się za Polaków, powinni włożyć w to dużo pracy. Nauczyciele
również powinni zainteresować kulturą i literaturą polską. Nie tylko literaturą programową, ale również
pozaprogramową. Na przykład mój temat na olimpiadzie był związany z pisarzem pozaprogramowym i
na Wileńszczyźnie bardzo mało znanym – Brunonem Schulzem. Był on jednak dla mnie bardzo
ciekawy. Myślę, że warto, aby młodzież odkrywała dla siebie coś spoza granic naszego regionu” –
mówi laureatka miejskiego etapu olimpiady polonistycznej.

W miejskich eliminacjach, które przez dwa dni odbywały się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,
wzięło udział zaledwie 16 osób. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowali się do kolejnego etapu – finału,
który odbędzie się 16-18 marca – komisja oceniająca wyróżniła jednak najlepszych.

Przewodnicząca komisji Regina Paszuta, polonistka z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Wilnie, przyznaje, że uczestników było w tym roku mało. Jak mówi, przygotowanie do olimpiady
wymaga jednak trudnej i zaangażowanej pracy ucznia i nauczyciela.

„Uczniowie czasami szykują się przez cały rok. Być może właśnie to odstrasza uczniów klas
maturalnych, bo mają przed sobą egzaminy. Dlatego dużo jest osób z trzecich klas gimnazjalnych,
czyli jedenastych” – podkreśla Regina Paszuta.

„Poziom tegorocznych uczestników był bardzo zróżnicowany. Nie zawsze osobom, które miały
najwyższą punktację w pracach pisemnych, udało się podczas odpowiedzi ustnej. Muszę jednak
zaznaczyć, że niektórzy wykazali się dobrze zarówno w części pisemnej i w teście – który sprawdzał
między innymi znajomość gramatyki, ale raczej oczytanie olimpijczyków – jak i w ustnej. Niektórych
uczestników chciałoby się słuchać i słuchać” – opowiada przewodnicząca komisji.

Jak dodaje, teraz wszystkich czeka okres intensywnej pracy przed finałem. Mówiła o tym również dr
Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego
Uniwersytetu Edukologicznego, które będzie jednym z gospodarzy finałowego etapu olimpiady.

„Was wszystkich widzę jeszcze w drodze. Drodze, która wymaga jeszcze wiele wysiłku, którego jednak
wcale nie współczuję, tylko wam zazdroszczę. Jestem pewna, że droga, którą wybraliście, jest słuszna
i czeka was jeszcze wiele radości na tej drodze. Jeżeli nie zwyciężycie kogoś, kto siedzi obok was, to
na pewno coś przezwyciężycie w sobie i będzie to wasze wewnętrzne zwycięstwo” – zapewniła
Sokołowska.

Mottem tegorocznej olimpiady jest cytat Henryka Sienkiewicza: ”Słowa nie powinny być większe od
czynów”. Podczas drugiego etapu uczestnicy przeszli eliminacje pisemne i ustne. W części pisemnej
musieli dokonać interpretacji utworu literackiego. Mieli do wyboru wiersz Stanisława Barańczaka „Łzy
w kinie”, „Słowa” Tadeusza Różewicza, fragment powieści Henryka Sienkiewicza „Potop” lub
interpretację porównawczą fragmentu dramatu Wiliama Szekspira „Romeo i Julia” i wiersza Agnieszki
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Osieckiej „Kochankowie z ulicy Kamiennej”. W części ustnej olimpijczycy przedstawili samodzielnie
opracowane tematy, większość z nich dotyczyła literatury polskiej.

Finał XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbędzie się 18-18 marca w Litewskim
Uniwersytecie Edukologicznym. Uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników odbędzie się w
Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

Laureaci II etapu XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w mieście Wilnie:

I miejsce: Magdalena Bielawska, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, nauczyciel Bożena Borowska

II miejsce:
Dominika Wasilewska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, nauczyciel Łucja Minowicz
Karolina Słotwińska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomla, nauczyciel Łucja Minowicz

III miejsce:
Edgar Tomaszewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, nauczyciel Bożena Borowska
Konrad Żytkowski, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, nauczyciel Joanna Szczygłowska
Adriana Wołosewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, nauczyciel Łucja Minowicz
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