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Laureaci XLIV Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego oraz ich nauczyciele podczas
spotkania z prezydent Litwy Dalią
Grybauskaitė, fot. president.lt/R. Dačkus

Do Pałacu Prezydenckiego w Wilnie zaproszeni
zostali uczniowie, którzy w 2014 r. zdobyli
nagrody międzynarodowych konkursów i
olimpiad przedmiotowych. Zgodnie z wieloletnią
tradycją, prezydent Dalia Grybauskaitė
osobiście gratulowała uczniom oraz ich nauczycielom. W gronie nagrodzonych byli uczniowie szkół
polskich, laureaci XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

"Gratulując wam, jednocześnie gratulujemy całemu pokoleniu, które przyszło na świat w wolnej Litwie.
Wasze osiągnięcia nie są przypadkowe. Jest to efekt wkładanych przez was wysiłków, starannej pracy
i talentu. Te wyniki cieszą nie tylko wasze rodziny, nauczycieli, kolegów, lecz całą Litwę" - zwracając się
do młodzieży powiedziała Dalia Grybauskaitė. Prezydent podziękowała nauczycielom, którzy
dostrzegli w swoich uczniach talent i zachęcili do sięgania po laury międzynarodowych konkursów i
olimpiad.

W 2014 r. ponad 80 uczniów z Litwy uczestniczyło w międzynarodowych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych z historii, muzyki, filozofii, geografii, nauk przyrodniczych oraz innych przedmiotów.
Reprezentanci Litwy przywieźli do kraju 31 medali: 4 złote, 15 srebrnych i 12 brązowych.

Swój udział w międzynarodowych sukcesach młodzieży z Litwy mieli również uczniowie szkół polskich.
Barbara Mikulewicz i Dominika Mieczkowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Apolinary
Klonowski ze Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie zostali laureatami XLIV Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego, która w kwietniu 2014 r. odbyła się w Warszawie i Konstancinie. W
olimpiadzie polonistycznej uczestniczyło ponad 200 osób z całej Polski oraz z Litwy, Ukrainy, Białorusi,
Czech i Słowacji. Litwę reprezentowało 10 osób. Barbara Mikulewicz zajęła 2 miejsce, natomiast
Dominika Mieczkowska i Apolinary Klonowski - 3 miejsce. 

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zwycięzcom międzynarodowej Olimpiady Literatury i
Języka Polskiego towarzyszyły polonistki Elżbieta Zacharewicz, Lucyna Jaglińska i Teresa Król
oraz doc. dr Irena Masojć z Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu
Edukologicznego.

Na podstawie: president.lt, inf.wł.
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