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3 lipca 2018 w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala finałowa z rozdaniem dyplomów i
nagród w II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18. W uroczystości wzięli
udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda oraz dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN.
Nagrody rzeczowe w konkursie ufundowały Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwo
Fronda. Nagrodą dla trzech najlepszych laureatów jest indeks na jeden z polskich
uniwersytetów państwowych

***

Olimpiadę Historii Polski na Ukrainie organizuje Fundacja Wolność i Demokracja w
porozumieniu z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej
młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu
nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i
uczącej się na Ukrainie, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków
do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do
kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie
polskiej tożsamości na Ukrainie.

I etap II edycji Olimpiady Historii Polski odbył się 11 listopada 2017. W etapie szkolnym
udział wzięło blisko 300 dzieci z trzech ostatnich klas tzw. „jedenastolatek”, czyli szkół
ogólnokształcących. Uczniowie musieli w przeciągu godziny uporać się z testem
zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność. Do II etapu
zostało zakwalifikowanych 69 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w
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czterech ośrodkach polonijnych: Ogólnokształcącej Szkole nr 3 im. Marii Magdaleny we
Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „ZWIĄZEK
SZLACHTY POLSKIEJ”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie
oraz w Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli
polskich na Ukrainie.

Do III etapu Komitet Główny Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr hab. Krzysztofa
Mikulskiego zakwalifikował 14 uczestników. Dwudniowy etap finałowy odbył się w dniach
1–3 lipca 2018 r. w Warszawie.

Zwycięzcami II edycji Olimpiady zostało dwóch uczniów ze Lwowa oraz uczennica z Iwano-
Frankiwska. Tytuł laureata uzyskało czworo uczniów, a siedmioro tytuł finalisty Olimpiady
Historii Polski na Ukrainie. Podczas pobytu w Warszawie uczniowie wraz z opiekunami mieli
okazję zwiedzić Warszawę oraz spotkać się z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Markiem Karczewskim.

/źródło: Fundacja Wolność i Demokracja/


