
Wszystko zawdzięczam książkom... 
Wywiad z Wiktorią Dobrowolską uczennicą klasy I gimnazjum, reprezentantką naszej 

szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta i laureatką II Szkolnego Konkursu 

Ortograficznego 

 
R: Czy specjalnie przygotowywałaś się do konkursu? 

W: W ostatniej chwili podjęłam taką decyzję. Ortografia nigdy nie stanowiła dla mnie problemu, ale 

stwierdziłam, że bez dokładnego powtórzenia podstawowych zasad, na które nie miałam wtedy zbyt 

wiele czasu, moja wiedza nie będzie wystarczająca, aby startować w konkursie. Jednak 

zaryzykowałam i zgłosiłam się.  

                                                                       „Ortografia nigdy nie stanowiła dla mnie problemu” 
 

R: Jak udało Ci się osiągnąć taki wynik? 

W: Wszystko zawdzięczam książkom. Dużo czytam. Jedną z moich ulubionych powieści jest 

„Buszujący w zbożu” Jeremiego Davida Salingera. Cenię tę książkę,  za prawdziwe ukazanie świata z 

perspektywy młodego człowieka. W tym roku zafascynował mnie także cykl utworów Andrzeja 

Sapkowskiego. Książki o Wiedźminie pozwoliły mi przenieść się do fantastycznej krainy i spojrzeć na 

życie z innej perspektywy. Dzięki licznym lekturom ciągle sie rozwijam. 

 

„Dzięki licznym lekturom ciągle się rozwijam” 

 

R: Czy wcześniej startowałaś w konkursach ortograficznych? 

W:  Tak, w szóstej klasie uczestniczyłam w klasowym konkursie ortograficznym, w którym również 

zdobyłam pierwsze miejsce. Wzięłam również udział w miejskich zawodach. Nie uzyskałam jednak 

tak wysokiego wyniku.  

 

R: Czy dyktando, które pisałaś było trudne? 

W: Myślę, że nie. Jego treść dotyczyła  biegów narciarskich. Tekst zawierał głównie długie, lecz 

barwne opisy otoczenia, trasy jak i samych zawodników. Można było więc popełnić wiele błędów 

interpunkcyjnych,  z ortografią nie było większych komplikacji, chociaż popełniłam kilka błędów 

drugiej kategorii. 

 

R: Czy jest coś, co sprawia Ci specjalną trudność w ortografii? 

W: Hm.. myślę, że moim słabym punktem nie jest ortografia, ale staranne pismo. Żadna z poznanych 

dotychczas reguł ortograficznych nie stanowi dla mnie większego problemu. Zdaję sobie oczywiście 

sprawę, że muszę się bardzo dużo uczyć, aby pisać bezbłędnie. 

 

                                                        „...moim słabym punktem nie jest ortografia, ale staranne pismo” 

 

R: Czy był to jedyny Twój tak spektakularny sukces?  

W: Rok temu wzięłam udział w Konkursie Humanistycznym „Na Parnasie w szóstej klasie”.  Był to 

najtrudniejszy sprawdzian, w jakim uczestniczyłam. Długo się przygotowywałam do każdego etapu, 

zarówno z języka polskiego, jak i historii czy sztuki. Ciężko pracowałam pod kierunkiem Pani Bożeny 

Jaskros i Ewy Nowak. W powiecie zajęłam pierwsze miejsce i zakwalifikowałam się do finału. Nie 

udało mi się  jednak zostać laureatką. Mimo wszystko cieszę się, że mogłam być w finale razem z 

innymi najlepszym humanistami w województwie. Może w przyszłości powiedzie mi się lepiej... 

 

R:Dziękuję, że poświęciłaś mi trochę czasu. 

W:Ja również dziękuję. 

 

                      Kuba Olejnik 


