
Warszawa 16 kwietnia 2012 r. 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny  

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864.  

Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. 
 

Olimpiada Tematyczna 

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864.  

Za wolność waszą i naszą. 
 

Komunikat 

W sprawie zawodów centralnych Konkursu i Olimpiady 
 

Szanowni Państwo! 

Na podstawie protokółów zawodów wojewódzkich Komitet Organizacyjny Konkursu 

i Komitet Główny Olimpiady zakwalifikowały uczniów (listy w załączniku) do udziału 

w zawodach finałowych, które odbędą się w Warszawie w dniach 24–26 maja 2012 r. 

(czwartek od godz. 11.30 – sobota do godz. 16.00). (Ramowy program zawodów 

w załączniku.)  

Szanowni Państwo! – Zapraszamy do Warszawy:  

– Uczniów-Finalistów wraz z ich Nauczycielami-Opiekunami Naukowymi oraz 

Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursu i Olimpiady na zawody finałowe. 

Organizatorzy zapewniają: 

– zakwaterowanie i wyżywienie,  

– transport na terenie Warszawy  

– ubezpieczenie  

– ciekawe konkurencje i dobre wrażenia.  

Koszt dojazdu do Warszawy i z Warszawy ponoszą uczestnicy zawodów i ich 

nauczyciele.  Delegacje potwierdzamy w rejestracji. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie do 27 kwietnia (piątek) br. na adres 

elektroniczny losy.zolnierza.polskiego@gmail.com (sekretarz mgr Marek Osmelak, tel. 

508-610-262)  danych niezbędnych do formalności meldunkowych Ucznia i Nauczyciela (wg 

wzoru – w programie Word 1997–2003 – w układzie tabelarycznym: 
 

Województwo:                              Powiat: 

Imię i nazwisko 

(nim adres e-mailowy) 

Nazwa i adres 

szkoły + e-mail 

Nr Pesel Adres 

zamieszkania 

Nr 

Uczeń: 

  

   legitymacji 

Nauczyciel
*
: 

 
   dowodu 

osobistego 

 
*
przygotowujący ucznia do zawodów, w przypadku gdy przyjedzie inny opiekun prosimy 

o wpisanie danych przyjeżdżającego faktycznie opiekuna oraz podanie pod tabelą nazwiska 

nauczyciela-opiekuna naukowego – dla którego chcemy wcześniej wypisać dyplom. 
 

Ze względu na dużą liczbę uczestników zawodów finałowych Konkursu 

i Olimpiady (około 250 osób) oraz konieczność wcześniejszego zapewnienia wejścia na 

teren Belwederu oraz uprzedniego zakwaterowania w hotelach, uprzejmie prosimy 

o terminową rejestrację. 

   Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawodów finałowych 

(–) prof. Grzegorz Nowik  

(telefon komórkowy w sprawach wymagających osobistego kontaktu – 693-34-35-38) 
 

mailto:losy.zolnierza.polskiego@gmail.pl

