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Matury na Litwie dopiero się zaczynają a
niektórzy szczęśliwcy już dowiedzieli się, że w
przyszłym roku akademickim będą
stypendystami rządu polskiego. Aż 17 osób
spośród ubiegających się o stypendium i studia
w Polsce na egzaminie pisemnym uzyskało
wynik, który pozwala na zwolnienie z drugiej,
ustnej części egzaminu. "Od lat prowadzę
egzaminy z języka polskiego i nie pamiętam tak dobrego wyniku" - podkreślał w czasie ogłoszenia
wyników przewodniczący komisji egzaminacyjnej prof. dr hab. Marek Pytasz .

Egzaminy dla kandydatów na studia w Polsce jeszcze trwają, jednak dosyć spora grupa kandydatów
ma już powody do radości. Spośród 74 osób ubiegających się w tym roku o indeks w Polsce tylko 13
kandydatów odpadło po pisemnej części egzaminów. Aż 17 uzyskało natomiast wynik pozwalający na
zwolnienie z drugiej tury - rozmowy kwalifikacyjnej. 

"Najbardziej cieszą nas wyniki z języka polskiego - mówił w czasie ogłoszenia wyników
przewodniczący komisji egzaminacyjnej prof. dr hab. Marek Pytasz  - Egzaminuję już naprawde od
wielu lat i do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby nie było dwójki. Często 49 punktów w części
pisemnej uważane było za dobry wynik. Tu taki wynik uzyskała tylko jedna osoba. Pozostali
uczestnicy egzaminów uzyskali powyżej 50 punktów".

"Chcę studiować dziennikarstwo, lubię pisać, lubię poznawać nowe osoby. Zawsze o tym marzyłam,
dlatego dziś tak bardzo się cieszę" - mówi Gabriela Jasińska, uczennica Gimnazjum Jana Pawła II.
Dlaczego na studia do Polski? "W Polsce czuję się dobrze, bardziej u siebie". 

Egzaminy na studia w Polsce wymagają od uczniów, ale także od ich nauczycieli, dodatkowej pracy.
Krzysztof Szejbak, który zdobył największą ilość punktów, zamierza studiować prawo na
Uniwersytecie Warszawskim.  Nie uważa, że egzamin był trudny, jest jednak pewien, że nie wystarczy
szkolna wiedza. Programy nauczania w Polsce i na Litwie znacznie się różnią, zwłaszcza w przypadku
takich przedmiotów jak historia czy geografia.

Miło patrzeć na radość tych, którzy egzaminy mają już za sobą. Niestety, większość ze szczęśliwych
zdobywców stypendium nie zamierza wracać po studiach na Litwę. Chcą pozostać w Polsce albo
zamieszkać w jakimś innym kraju Europy. Tak zresztą radzą im rodzice, którzy na Litwie nie widzą dla
swoich dzieci najlepszej przyszłości.

Samo przejście przez egzaminy na Litwie nie oznacza, że maturzysta na pewno zostanie przyjęty na
wybrane studia. Decyzję komisji rekrutacyjnej musi jeszcze zatwierdzić minister nauki i szkolnictwa
wyższego, w przypadku studiów medycznych - minister zdrowia. Kandydaci na medycynę i studia
artystyczne będą także musieli zdawać egzaminy w Polsce. Teraz jednak przed kandydatami na studia
stoi najważniejsze zadanie na najbliższy czas - zdanie matury.
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