
Protokół Komisji Egzaminacyjnej 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

i Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej 

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 972-1514. 

Od Cedyni do Orszy. 
 

Komisja Egzaminacyjna została powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu i Komitet 

Główny Olimpiady stwierdza co następuje: 
 

1. Komitet Organizacyjny Konkursu i Komitet Główny Olimpiady w porozumieniu  

z komisjami Wojewódzkimi Konkursu i Olimpiady zakwalifikowały do udziału w zawodach 

centralnych, 11 uczniów, w tym:  

– 31 uczniów szkół podstawowych, 

– 37 uczniów szkół gimnazjalnych, 

– 1 z ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, 

– 41 uczniów z Liceów Ogólnokształcących i Techników.  
 

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadziła zawody w 7 konkurencjach: 1) Broń i barwa,  

2) Eksponat Muzealny, 3) Malarstwo batalistyczne, 4) Geografia Militarna, 5) Źródła 

historyczne w latach 1921-1945, 6) Literatura, 7) Historia Architektury i Sztuki,  

8) zapowiadana konkurencja: Warszawa w średniowieczu  nie została przeprowadzona  

z powodów organizacyjnych i pogodowych. 

Sprawdzonych zostało ponad 500 testów oraz wysłuchano ponad 200 prezentacji. 

Poziom wiedzy wszystkich uczniów Komisja Egzaminacyjna ocenia jako bardzo wysoki: 

w grupie szkół podstawowych uczniowie osiągnęli: od 88% do 56% możliwych do 

zdobycia punktów, 

w grupie gimnazjów – 90 – 52%, 

w grupie szkół zawodowych – 72 %, 

w grupie szkół licealnych – 93% –71% i wszyscy zdobyli tytuł laureatów olimpiady.  

W opinii członków komisji egzaminacyjnej 

– uczniowie szkół podstawowych reprezentują poziom absolwentów gimnazjów,  

– uczniowie szkół gimnazjalnych poziom maturzystów, a uczniowie liceów – poziom 

uczestników seminariów magisterskich. 
 

3. Komisja egzaminacyjna dokonała oceny wszystkich uczestników w 4 kategoriach 

wiekowych konkursu i olimpiady – w klasyfikacji generalnej oraz w 7 konkurencjach:  

Komisja egzaminacyjna dokonała podziału nagród ufundowanych przez: 

– Ministrów: Edukacji Narodowej, Obrony Nardowej, Kierownika urzędu  

ds. Kombatantów – patronów Konkursu,  

– oraz organizatorów Konkursu i Olimpiady oraz ich przyjaciół: 

– Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, 

– Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku,  

– Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

– Muzeum Józefa Piłsudskiego 

– Oficynę Wydawniczą Rytm, 

– Prezydenta Płocka,  

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  

i przyznała je wraz z dyplomami – uczestnikom, którzy zajęli miejsca od 1 do 8 w Konkursie 

i od 1 do 5 w Olimpiadzie.   
  
Uczniowie którzy zajęli kolejne miejsca oraz nauczyciele opiekunowie otrzymali nagrody  

i dyplomy. 



 

 

4. W kategorii SP kolejne miejsca zajęli: (załącznik Nr 1) 

 

5. W kategorii Szkół Gimnazjalnych kolejne miejsca zajęli: (Załącznik Nr 2) 

 

6. W kategorii ZSZ – Kamil Bierka – z ZS Zawodowych Nr 4 w Słupsku – 507 pkt. 

(Załącznik Nr 2) 
 

7. W kategorii LO kolejne miejsca zajęli: (Załącznik Nr 3). Wszyscy uczniowie na adres 

szkól lub domowy otrzymają z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaświadczenia 

potwierdzające osiągnięcie statusu laureata. 

 

Szczegółowe wyniki z podziałem na kategorie wiekowe i konkurencje zamieszczone zostanie 

w ciągu 7 dni na stronie internetowej konkursu i olimpiady. . 

 

8. Z upoważnienia KO Konkursu i KG Olimpiady – uprzejmie informujemy, że wystąpiły one 

patrona konkursu – Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  

o uhonorowanie Medalami Pro Memoria – około stuosobowej grupy – spośród 

kilkutysięcznego grona organizatorów konkursu – pracowników kuratoriów, wizytatorów, 

pracowników nauki, a przede wszystkim  nauczycieli – tych najbardziej zasłużonych, którzy 

od piętnastu lat osiągają bardzo wysokie wyniki i z ogromnym zaangażowaniem 

upowszechniają polskie tradycje orężne. Pierwsza dekoracja miała miejsce w roku ubiegłym, 

kolejna odbędzie się w dziś na Zamku Królewskim. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

Warszawa 12 czerwca 2009 r.  

(–) dr hab. Grzegorz Nowik 
 

 


