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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

„MAŁA” I „DUŻA” OLIMPIADA 
POLONISTYCZNA 

NA UNIWERSYTECIE ZIELONO-
GÓRSKIM

PODSUMOWANIE  ETAPU 
OKRĘGOWEGO 

6 marca 2021 r. zakończył się etap okręgowy LI Olim-
piady Literatury i Języka Polskiego (dla szkół ponadpod-
stawowych), a trzy tygodnie wcześniej, 13 lutego 2021 
r. etap okręgowy II Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego dla Szkół Podstawowych. Tym samym zamknięto 
część okręgową obu („małej” i „dużej”) olimpiad polo-
nistycznych, przeprowadzoną przez komitety mające 
swą siedzibę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest organizowa-
na przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie już 
od ponad pół wieku. Jej idea opiera się na systematycz-
nej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i aka-
demickich, a jej celem jest rozwijanie zainteresowania 

uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu 
nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olim-
piada polonistyczna umożliwia zapoznanie się z najnow-
szymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, 
a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. 
Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym 
czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. 

W roku ubiegłym Instytut Badań Literackich PAN w War-
szawie po raz pierwszy ogłosił także Olimpiadę Literatury 
i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, proponując 
uczniom kształcącym się na tym szczeblu, a szczególnie 
uczniom z dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej, udział 
w prestiżowym ogólnopolskim przedsięwzięciu. Podczas 
olimpiady uczniowie mogą ugruntować i rozwinąć znajo-

Dzień dobry, 
 

w nawiązaniu do rozmowy, przesyłam informację o olimpiadach  
polonistycznych: tekst, logotypy do wykorzystania i zdjęcia. 

 
Logotypy i zdjęcia należałoby opatrzyć podpisem, że pochodzą z archiwum  

Komitetu Głównego OLiJP. 
 

W kolejnym mailu prześlę zdjęcia jurorów - zatrzymane ekrany z części  
ustnej olimpiady. 

 
Pozdrawiam serdecznie, 
Małgorzata Mikołajczak

...zdjęcie, na którym jest dr Kamila Gieba na zebraniu w IBL PAN w  
Warszawie podczas zebrania Sekretarzy i przewodniczących OLiJP-SP (to  

też z archiwum Komitetu Głównego).

PROF. DR HAB. MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK             DR HAB. DOROTA KULCZYCKA                                               DR HAB. MONIKA KACZOR

DR HAB. PIOTR KŁADOCZNY              DR ANETA NAROLSKA                         DR JOANNA WAWRYK
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mość literatury, języka i kultury polskiej, mogą podjąć 
ambitne zadania polonistyczne i zdobyć wiedzę, daleko 
wykraczającą poza standardy szkoły podstawowej. 

Obie olimpiady są skierowane do uczniów, ale ich wy-
dźwięk jest szerszy, służą bowiem przywracaniu należnego 
miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycz-
nym, potwierdzają wysoką rangę języka polskiego i pol-
skiego piśmiennictwa w życiu społecznym, przyczyniają się 
do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej trady-
cji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

W związku z ustanowieniem „małej” olimpiady ponad 
rok temu zawiązał się przy Instytucie Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Zielonogórskiego Komitet OLiJP-SP. Jego człon-
kami zostali pracownicy zielonogórskiej polonistyki: dr Ka-
mila Gieba – sekretarz, prof. UZ, dr hab. Monika Kaczor, 
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak – przewodnicząca, dr 
Aneta Narolska oraz nauczyciele języka polskiego: Małgo-
rzata Jach, Katarzyna Skibińska i Zofia Szachowicz. Niemal 
wszystkie te osoby weszły następnie w skład nowego Komi-
tetu „dużej” olimpiady, który został powołany w ubiegłym 
roku, przejmując obowiązki wcześniejszego Komitetu. Do 
tego czasu przez wiele lat funkcję przewodniczącego KO 
OLiJP pełnił prof. dr hab. Marian Bugajski, a w komitecie 
współpracowały z nim m.in. prof. UZ, dr hab. UZ Anna Woj-
ciechowska i prof. UZ, dr hab. Marzanna Uździcka, zatrud-
nione w Instytucie Filologii Polskiej UZ. Przewodniczącą 
nowego Komitetu została prof. dr hab. Małgorzata Miko-
łajczak, sekretarzem dr Joanna Wawryk. W tegorocznej 
edycji „dużej” olimpiady w pracach Jury Komitetu uczest-
niczyło ponadto dwoje innych pracowników Uniwersytetu 
Zielonogórskiego: dr hab. prof. UZ, Dorota Kulczycka i dr 
hab. Piotr Kładoczny. 

W tym roku obie olimpiady miały wyjątkowy charakter. 
Ze względu na panującą w Polsce epidemię wirusa Covid-19 
cały etap okręgowy przebiegał zdalnie. Zarówno część pi-
semna, jak i ustna „małej” i „dużej” olimpiady odbyły się 
na platformie Google Meet, a poprzedziły je wcześniejsze 
spotkania on-line z Komitetem Głównym, który czuwał nad 

internetową obsługą zawodów oraz wspólne z uczniami te-
stowanie internetowych narzędzi. 

W trakcie zawodów „małej olimpiady” na etapie szkol-
nym wyłoniono 31 osób. Do zawodów okręgowych zakwali-
fikowało się 20 osób i wszystkie dostały się do części ustnej 
etapu okręgowego. Po ustnych eliminacjach Komitet reko-
mendował do zawodów centralnych 12 uczniów. Natomiast 
w przypadku „dużej” olimpiady na etapie szkolnym zakwa-
lifikowało się 47 osób, do zawodów okręgowych przeszło 
47 osób, z tego w części ustnej etapu okręgowego uczest-
niczyło 16 osób. Spośród tych osób Komitet rekomendował 
do etapu centralnego 9 uczniów. 

Wszystkie rekomendowane osoby zostały nagrodzone bo-
nami książkowymi, które ufundował JM Rektor Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. 
Należy również dodać, że finaliści i laureaci „małej” olim-
piady oprócz satysfakcji i nagród są zwolnieni z egzaminu 
języka polskiego do szkoły średniej, natomiast laureaci 
„dużej” olimpiady polonistycznej nie muszą zdawać matu-
ry z języka polskiego. 

Tegoroczna zdalna postać obu olimpiad była dla orga-
nizatorów i uczestników nie lada wyzwaniem i wymagała 
dodatkowej mobilizacji. Jednak dzięki sprawnej organi-
zacji Komitetu Głównego i równie sprawnym działaniom 
poszczególnych komitetów okręgowych wszystkie dotych-
czasowe etapy zawodów odbyły się bez przeszkód. Rów-
nież prace obu zielonogórskich komitetów przebiegły bez 
zakłóceń, a jego członkom towarzyszy dziś podwójna satys-
fakcja: że udało się pomyślnie przejść przez zdalną część 
pisemną i ustną i w efekcie – wyłonić spore grono najlep-
szych i najzdolniejszych uczniów z naszego województwa. 
Ci uczniowie już niedługo (uczestnicy „małej” olimpiady 
w marcu, „dużej” w kwietniu) wezmą udział w zawodach 
olimpiady polonistycznej na etapie centralnym. Mocno 
trzymamy za nich kciuki! 

Małgorzata Mikołajczak

PRELEGENT MGR INŻ. MARCIN WOJNAKOWSKI


