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Najlepsi z wiedzy historycznej

Migawka z konkursu "Czy znam historię Polski?", f ot.
portalszkolny.org

Ewelina Kołoszewska ze Szkoły Średniej w
Jerozolimce, Agata Gornatkiewicz z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wilnie i Dorota Kalaszewska ze Szkoły
Średniej w Mickunach -  to laureatki X Konkursu
Historycznego dla Polskich Szkół na Litwie "Czy znam
historię Polski?", który odbył się w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie. Organizatorem konkursu dla klas 9-
11 było Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie "Macierz Szkolna".

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test 44 pytań.
Dotyczyły one historii Polski, od dziejów
najdawniejszych po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki powstania styczniowego (ze
względu na obchodzony w Polsce, jak i na Litwie Rok Powstania Styczniowego).

"Uwzględniając f akt, że w polskich szkołach na Litwie w programie nauki nie ma ciągłego kursu historii
Polski, a uczniowie uczą się tylko poszczególnych f ragmentów tej historii, najczęściej związanej czy
przeplatającej się z dziejami Litwy, można oceniać, że stan wiedzy uczestników konkursu jest bardzo
wysoki" -  powiedział członek komisji oceniającej, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie "Macierz Szkolna", Józef  Kwiatkowski. "Należy tylko mocno ubolewać, że w polskich szkołach nie
obowiązuje ciągły program nauczania historii Polski" -  dodał prezes Kwiatkowski.

Historii Polski uczniowie polskich szkół na Wileńszczyźnie mogą sie uczyć na zajęciach f akultatywnych...
przy założeniu, że takie zajęcia są w szkole prowadzone. Wiadomo, że nie wszystkie szkoły of erują swoim
uczniom taką możliwość, nie zawsze sami uczniowie korzystają z nadarzającej się szansy.

W najlepszym wypadku na naukę historii Polski można przeznaczyć jedną bądź pół godziny lekcyjnej w
tygodniu w ramach 7 godzin zajęć dowolnie proponowanych w obowiązkowej siatce godzin. Na takie jednak
rozwiązanie decydują się nieliczne szkoły.

"Właśnie dlatego, by zachęcić uczniów do nauki historii Polski, spopularyzować te zajęcia w szkołach,
zaczęliśmy organizować konkurs wiedzy historycznej" -  podsumowuje prezes Józef  Kwiatkowski.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 57 osób (zgłosiło się 60). "To więcej niż w latach ubiegłych, co
dowodzi, że takie konkursy są potrzebne i cieszą się powodzeniem" -  oceniła Krystyna Dzierżyńska,
wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".

"Warto też podkreślić, że w tych szkołach, gdzie się zachęca uczniów do nauki historii Polski, a
zainteresowanie tym wykazują nie tylko historycy, ale też dyrekcja i rodzice, od razu widać konkretne ef ekty.
Na przykład Szkoła Średnia w Duksztach (rejon wileński) od lat przoduje w tego typu konkursach, w tym
roku uczennica tej szkoły znalazła się w gronie laureatów konkursu wiedzy o Janie Pawle II i w tym obecnym
konkursie inna uczennica tej szkoły znów się znalazła wśród dziesiątki osób wyróżnionych" -  podkreślił
Józef  Kwiatkowski.

Prezes dodał, że cieszy się z zaangażowania i bardzo wyrównanego poziomu wiedzy uczniów szkół
wiejskich (często bardzo małych). Aż 7 z 10 najlepszych tegorocznych uczestników konkursu to uczniowie
szkół rejonu wileńskiego i rejonu solecznickiego. 
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Ogółem w tegorocznym konkursie historycznym wyróżniono i uhonorowano 10 uczestników, którzy zdobyli
najwięcej punktów. W ramach nagrody osoby te otrzymają zaproszenie na letni obóz krajoznawczy
organizowany przez Polską Macierz Szkolną na Litwie.

Poniżej przedstawiamy listę 10 osób wyróżnionych, które zyskały najwięcej punktów. Maksymalnie do
zdobycia było 45 punktów.

1. Ewelina Kołoszewska, Szkoła Średnia w Jerozolimce w Wilnie (38,5 p.) 
2. Agata Gornatkiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (38 p.) 
3. Dorota Kalaszewska, Szkoła Średnia w Mickunach (rejon wileński) (37 p.) 
4. Agata Sadowska, Szkoła Średnia im. św. St. Kostki w Podbrzeziu (rejon wileński) (37 p.) 
5. Krzysztof  Szejbak, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie (35 p.) 
6. Agata Irena Jasińska, Szkoła Podstawowa w Duksztach (rejon wileński) (35 p.) 
7. Rajmond Maldis, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (rejon solecznicki) (35 p.) 
8. Dariusz Cilindz, Gimnazjum w Ejszyszkach (rejon solecznicki) (34,5 p.) 
9. Ewelina Borkowska, Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach (rejon solecznicki) (34,5 p.) 
10. Daniel Rogoża, Gimnazjum w Ejszyszkach (rejon solecznicki) (34 p.)

W komisji oceniającej byli: Roman Lachowicz, emerytowany nauczyciel historii, Wacława Szuksztul,
nauczycielka historii ze Szkoły Średniej w Mickunach w rejonie wileńskim, Józef  Kwiatkowski, prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".

Na podstawie: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", inf .wł.
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