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minister J. Petrauskienė, fot. wilnoteka.lt

W mroźne acz słoneczne popołudnie 5 stycznia w
Pałacu Władców w Wilnie - z udziałem premiera Litwy
Sauliusa Skvernelisa i minister oświaty i nauki Jurgity
Petrauskienė - odbyła się uroczysta ceremonia
uhonorowania laureatów ubiegłorocznych
międzynarodowych konkursów i olimpiad
przedmiotowych. Wśród ponad 50 nagrodzonych było
również 6 uczniów szkół polskich, z których niektórzy zdążyli już zostać studentami.

Julian Germanowicz, uczeń III klasy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie
wileńskim, miniony 2016 rok z pewnością może zaliczyć do udanych. Ma na swoim koncie niejedno osiągnięcie.
A do tych największych z pewnością należy srebrny medal zdobyty podczas III Międzynarodowej Olimpiady
Muzycznej w Kłajpedzie. Jedną z czterech "konkurencji olimpijskich" było wykonanie utworu własnej
kompozycji. Julian przedstawił komisji skomponowany przez siebie kujawiak z oberkiem na dwa fortepiany.
Dlaczego akurat to? "Tańczę w «Perle», śpiewam w «Wileńszczyźnie», więc melodie kujawiaka i oberka są mi
bliskie. Oprócz tego, jurorzy olimpiady muzycznej oceniają oryginalność kompozycji. Pomyślałem sobie, że
kujawiaka z oberkiem to nikt więcej nie skomponuje. I jak się okazało wybór był trafny" - argumentuje.

Julian Germanowicz, fot. wilnoteka.lt

Alicja Rusiecka, nauczycielka metodyk muzyki w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, była
niezmiernie, ale pozytywnie zdziwiona i zaskoczona decyzją swego ucznia. Na olimpiadzie ogólnokrajowej
wykonywał bowiem inny, nieco skromniejszy, ale również piękny, utwór swego autorstwa - "Rondo". A tu -
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kujawiak z oberkiem na dwa fortepiany! "Oczywiście pracowaliśmy dłuższy czas nad tym utworem. Julian
zawsze miał swoje zdanie. Co mnie - muszę przyznać - niezmiernie się podobało. Ale najbardziej to, że był to
kujawiak z oberkiem" - podkreśla pani Alicja.

Daniel Daukszewicz i Roland Okińczyc - tegoroczni maturzyści Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w
Wilnie - zdobyli odpowiednio I i II miejsca w konkursie oratorskim, który się odbył w ramach XIV
Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego (ojczystego i obcego), która miała miejsce w Moskwie pod
koniec listopada minionego roku. Wzięło w niej udział prawie 160 uczestników z ponad 30 państw, którzy
podzieleni byli na dwie grupy - tych, dla których język rosyjski jest ojczysty i tych, dla których jest językiem
obcym.

"W konkursie, który się odbywał w ramach olimpiady, trzeba było wybrać i przedstawić temat. Zrobić to tak, żeby
widzowie oraz ci, którzy siedzieli w komisji ci uwierzyli. Myślę, że nam uwierzono. Cieszymy się, oczywiście. To
była ogromne wyzwanie dla nas, ale przede wszystkim ogromna możliwość. I udało nam się ją wykorzystać.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wzięliśmy w tym udział" - podkreślił powściągliwie Daniel.  

Roland Okińczyc i Daniel Daukszewicz, fot. wilnoteka.lt

Tymczasem nauczycielki obu chłopców - Halina Untanienė i Teresa Borkowska - nie szczędziły pochwał pod
adresem swoich uczniów. 

"Szczycimy się, że chłopcy są nie tylko mądrzy, nie tylko piękni, ale jeszcze bardzo ambitni. Podczas olimpiady
sami mogli określić poziom znajomości języka rosyjskiego. Tak szanują siebie, że wybrali poziom C1, a szkołę
przecież kończymy z poziomem B2, czyli wzięli dla siebie poziom studentów filologii obcojęzycznej. Jesteśmy
dumne, że znają swoją wartość i stawiają sobie poprzeczkę bardzo wysoko" - powiedziała nauczycielka
metodyk języka rosyjskiego w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie H. Untanienė. 

"Życzymy im szerokiej drogi i dalszych sukcesów, a język rosyjski niech pozostanie dla nich zawsze bliski" -
dodała nauczycielka metodyk języka rosyjskiego w tejże szkole T. Borkowska.

 

Adrianna Wołosewicz, obecnie studentka I roku medycyny na Uniwersytecie Wileńskim, a w minionym roku
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maturzystka Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie, zdobyła II miejsce podczas XLVI Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego, która w kwietniu ubiegłego roku odbyła się w Warszawie i Konstancinie. Krok po
kroku do udziału w tejże olimpiadzie szła rozkochana wprost w Henryku Sienkiewiczu Karolina Słotwińska,
tegoroczna maturzystka „Syrokomlówki”, która zdobyła III miejsce na olimpiadzie. Trzecią lokatę w zmaganiach
młodych polonistów zajęła również Magdalena Bielawska, absolwentka Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Wilnie, a obecnie – studentka I roku architektury na Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie. 
 

Ogółem w ubiegłym roku w międzynarodowych konkursach i olimpiadach przedmiotowych wzięło udział ponad
100 uczniów z Litwy, z których ponad 50 zostało nagrodzonych - przywieźli do kraju 2 złote, 12 srebrnych, 22
brązowe medale oraz ponad 20 innych nagród. Gratulacje!
 

Na podstawie: inf. wł.

Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Ara Nersisian 
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