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Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - sukces Wilna

Laureaci XXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
f ot. wilnoteka.lt

Aż siedem z dziesięciu pierwszych miejsc na XXIV
Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego zajęli
uczniowie polskich szkół Wilna. W wileńskiej Szkole
Średniej im. Władysława Syrokomli ogłoszono wyniki
kolejnej edycji polonistycznych zmagań. Jak zwykle
wyłoniono dziesiątkę laureatów, która już wkrótce
pojedzie do Warszawy, gdzie będzie reprezentowała
Litwę w f inale Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i
Języka Polskiego. Zwycięzcą litewskiej edycji Olimpiady
został Daniel Rawiński ze Szkoły Średniej im. J.I.
Kraszewskiego w Wilnie (Nowa Wilejka),
przygotowywany do olimpijskich zmagań przez
nauczycielkę Joannę Szczygłowską.

Organizatorami tegorocznej olimpiady była właśnie Syrokomlówka oraz Centrum Polonistyczne
Uniwersytetu Wileńskiego. Zmagania odbywały się w zabytkowych salach Alma Mater Vilnensis i trwały dwa
dni -  pierwszego dnia pisano wypracowanie, następnego dnia odbyły się eliminacje ustne. 

Wśród tematów prac pisemnych największą popularnością cieszyła się miłość ("Najpiękniejsze literackie
wyznania miłosne i sposoby ich kreowania w dziełach wybranych pisarzy") i... powstanie styczniowe
("Problematyka powstańcza i sposoby jej przedstawiania w literaturze polskiej XIX i XX wieku" -  11 z 35
piszących wybrało właśnie ten temat). Znacznie mniej uczestników pokusiło się o interpretowanie utworów
literackich. Wśród tematów eliminacji ustnych najpopularniejsze okazały się kwestie etykiety językowej oraz
nieodmienne części mowy. 

Olimpijczyków oceniała komisja w składzie: dr Teresa Dalecka (przewodnicząca, kiedyś także laureatka II
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego), prof . dr hab. Algis Kalėda, dr Mirosław Dawlewicz, dr Irena
Federowicz, dr Kinga Geben z Uniwersytetu Wileńskiego oraz dr Irena Masojć, dr Halina Turkiewicz, dr
Barbara Dwilewicz i dr Józef  Szostakowski z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.

Tradycyjnie już przyznano: dwa tytuły laureta II stopnia -  zdobyli je Karol Kleczkowski z Gimnazjum im. Jana
Pawła II (polonistka Anna Jasińska) i Mirosława Krysztul z Gimnazjum im. A. Mickiewicza (polonistka Elwira
Bielawska), oboje z Wilna, oraz trzy tytuły laureata III stopnia, które zdobyły: Marzena Palewicz ze Szkoły
Średniej im. W. Syrokomli w Wilnie (polonistka Irena Matoszko), Ewelina Knutowicz ze Szkoły Średniej im. Sz.
Konarskiego w Wilnie (polonistka Jolanta Pacyno) i Joanna Miłosz z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w
Solecznikach (polonistka Grażyna Koczan). Cztery dyplomy Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy wręczono:
Łukaszowi Mikielewiczowi (Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie), Elżbiecie Czerniawskiej
(Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie), Ewie Bartusewicz (Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie) i
Katarzynie Nornickiej (Gimnazjum w Ejszyszkach).

Olimpiada języka polskiego od lat jest jednym z największych świąt języka ojczystego w polskich szkołach
na Wileńszczyźnie. Podobnie jak inne olimpiady przedmiotowe przebiega pod auspicjami Ministerstwa
Oświaty i Nauki Litwy oraz Litewskiego Centrum Nief ormalnej Edukacji Uczniów. Patronują jej ponadto dwie
wileńskie "polonistyki" -  Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Edukologcznego (do niedawna
Pedagogicznego). Wsparcia udzielają też władze lokalne, np. Samorząd m. Wilna. Szczególną uwagę
przywiązują do niej polscy politycy i działacze społeczni, stąd całkiem imponująca pula nagród (np. bony
prezentowe  na sumę 1500 Lt za I miejsce, 1200 za II miejsce i 1000 Lt za III miejsce od Związku Polaków na
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Litwie, nie wspominając nagród rzeczowych i książek!) i wielu dostojnych gości na uroczystym
podsumowaniu -  od posłów i dyplomatów Ambasady RP w Wilnie po przedstawicieli samorządów i
wydziałów oświaty, którzy nadzorują naukę języka polskiego.

Niestety, trudno mówić o podobnym zainteresowaniu uczniów językiem ojczystym: do eliminacji f inałowych
ogółem zakwalif ikowało się 37 uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych z Wilna i Wileńszczyzny, na
starcie stanęło 35 olimpijczyków. Nauczyciele poloniści przyznają, że od dziesięciu lat, odkąd język polski
został skreślony z listy egzaminów obowiązkowych na maturze i jest zdawany decyzją rad szkolnych, ale
nie daje punktów w systemie rekrutacji scentralizowanej, uczniowie poświęcają mu znacznie mniej uwagi.
Nawet uwzględniając f akt, że laureaci olimpiady języka polskiego są zwolnieni z egzaminu na maturze, a na
lauretaów ogólnopolskich f inałów czekają indeksy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszwskiego oraz
stypendia Rządu RP!

Na podstawie: Inf .wł.
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