
Komitet Główny – IV edycji Olimpiady Tematycznej  

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. „Za wolność Waszą i naszą”.  
 

Komunikat Organizacyjny Nr 1 
 

Wielce Szanowni Państwo – Drodzy Przyjaciele – Uczniowie i Nauczyciele,  

Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty 
 

W roku szkolnym 2011-2012 tematem Olimpiady (dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych) będą Losy żołnierza i dzieje oręża  polskiego w latach 1768 – 1864. „Za 

wolność Waszą i naszą”.  
Prosimy o wykorzystanie podstawowego zestawu literatury obowiązującej w Konkursie 

(dla szkół podstawowych i gimnazjów), dostępnej na stronie internetowej: 

www.losyzolnierza.pl – z wyborem – KONKURS oraz wszelkich innych opracowań 

dotyczących tej epoki. Szerszy wykaz zalecanego literatury ogłoszony zostanie do 30 

października br. Komunikaty organizacyjne OLIMPIADY – będą ogłaszane na stronie 

internetowej: www.losyzolnierza.pl, z wyborem – OLIMPIADA. 

Zawody rozgrywane będą – jak dotychczas – trzystopniowo: 

(Uwaga – w zawodach OLIMPIADY nie są rozgrywane obowiązkowe zawody szkolne. 

Wewnętrzne kwalifikacji szkolne, mogą być przeprowadzona na podstawie własnych 

kryteriów opracowanych przez szkoły!)  

– zawody I stopnia – międzyszkolne (rejonowe), organizowane – jak dotychczas na 

terenie działania delegatur kuratoriów lub ich oddziałów zamiejscowych. Termin zawodów 

identyczny z zawodami KONKURSU – (czwartek 5 stycznia 2012 r.).  

– zawody II stopnia – wojewódzkie, organizowane w kuratoriach oświaty. Termin 

zawodów identyczny z zawodami Konkursu – (piątek 29 marca 2012 r.). 

– zawody III stopnia – centralne, połączone z ćwiczeniami praktycznymi w Muzeum 

Wojska Polskiego, w Warszawie i jej okolicach w końcu maja 2012 r.  

Do 30 października na stronie www.losyzolnierza.pl, z wyborem – OLIMPIADA – 

podane zostaną adresy internetowe wojewódzkich i rejonowych koordynatorów 

OLIMPIADY, do których – do końca grudnia 2011 r. – drogą elektroniczną – należy 

kierować zgłoszenia (do 3 uczniów ze szkoły) do zawodów I stopnia. (wzór w załączniku). 

Miejsca rozgrywania zawodów zostaną ogłoszone na stronach internetowych kuratoriów 

i ich delegatur, po 1 stycznia 2012 r.   
Zgodnie z pkt. 21 Regulaminu Olimpiady, do zawodów II stopnia (wojewódzkich) może 

być zakwalifikowanych po 5 uczniów, którzy uzyskają w zawodach I stopnia 

(międzyszkolnych – rejonowych) najwyższa liczbę punktów, ale nie mniej niż 60% 

możliwych do zdobycia punktów.  

Pracami organizacyjnymi kierować będzie nadal prof. dr hab. Grzegorz Nowik (e-mail: 

grzegorznowik@egonet.pl, tel. 693-34-35-38, 22-8-420-425) oraz p. mgr Marek Osmelak.  
 

(–) prof. dr hab. Janusz Odziemkowski 
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady 

Warszawa 5 IX 2011 r. 

– – – 

Wzór zgłoszenia Ucznia – Szkoły – do OLIMPIADY: 
– Nazwa szkoły – prosimy wpisać Liceum, lub Technikum.  

– Adres pocztowy, adres internetowy, telefon sekretariatu.  

– powiat (wymóg MEN – do celów statystycznych) 
Lp. Imię i Nazwisko Ucznia Imię i Nazwisko Nauczyciela – Opiekuna 

1.   

2.   

3.   

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej (Dyrektor lub Nauczyciel szkoły) 

 

 

 


