
Komunikat o zawodach finałowych (centralnych) 

Konkursu i Olimpiady  

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w l. 1531–1683 

Od Obertyna do Wiednia 
 

 

1. Zawody odbędą się w dniach 2–4 czerwca 2011 r. w Warszawie i Płocku. Biuro rejestracji 

uczestników przyjeżdżających do Warszawy jest czynne od godz. 9
30

 do godz. 11
30

 w Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, w trzech kategoriach: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. 

 

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom i opiekunom (nauczycielom przygotowującym 

uczniów): zakwaterowanie i wyżywienie w Warszawie i w Płocku oraz przejazd z Warszawy 

do Płocka i z Płocka do Warszawy a także ubezpieczenie. 

 

3. W celu udogodnienia przygotowań do zakwaterowania uczestników i opiekunów bardzo 

prosimy o przesłanie do 17 maja 2011 r. danych (ucznia+opiekuna) umożliwiających 

zakwaterowanie z listy: Imię i nazwisko; Nr Pesel; Adres zamieszkania; Nr dowodu osobistego 

(legitymacji szkolnej); województwo.  

Dane te prosimy przysłać odpowiednio: 

- na adres: losy.zolnierza.polskiego@gmail.com (dane dotyczące uczestników Olimpiady)  

- na adres: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl (dane dotyczące uczestników Konkursu) 

 

4. Podajemy orientacyjny plan zawodów: 

2 czerwca 2011 r. (czwartek) – Warszawa – Muzeum Wojska Polskiego – 3 konkurencje: (przed 

południem): Eksponat – Broń i Barwa – Malarstwo Batalistyczne, obiad, spotkanie nauczycieli 

z organizatorami Konkursu i Olimpiady oraz Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Centralna 

Biblioteka Wojskowa 3 konkurencje: (po południu): Film – Literatura – Geografia Militarna, kolacja, 

zakwaterowanie. 

3 czerwca 2011 r. (piątek) – Warszawa – oprowadzanie po wybranym losowo obiekcie 

historycznym. Przejazd do Płocka, obiadokolacja, zakwaterowanie w Soczewce, zwiedzanie 

Wzgórza Tumskiego, koncert w amfiteatrze w ramach „Dni Historii Płocka”. 

4 czerwca 2011 r. (sobota) – Płock  

Złożenie kwiatów przy Pomniku Nieznanego Żołnierza i Dzwonie Pokoju w Płocku.  

Uroczyste zakończenie konkursu i olimpiady w Teatrze Dramatycznym w Płocku, ogłoszenie 

wyników i rozdanie nagród. 

Przejazd do Warszawy na Dworzec Centralny (do godz. 15
00

). 

 

Warszawa 9 V 2011 r.  

 

(–) prof. dr hab. Grzegorz Nowik 

 

 

  


