
Warszawa, 10 maja 2013 r. 

Komisja Egzaminacyjna 

Zawodów Finałowych Konkursu i Olimpiady  

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  

O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej. 

 

Komunikat organizacyjny zawodów finałowych 
 

1. Zawody finałowe odbędą się w Warszawie w dniach 6–8 czerwca 2013 r.  

Rejestracja - 6 czerwca w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w godz. 9
00

-11
30

. 

 

2. Organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie ucznia i nauczyciela-opiekuna, wyżywienie, ubezpieczenie 

oraz program pobytu na terenie Warszawy. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży. 

 

 

Prosimy o wypełnienie tabeli w Załączniku nr 1 i przesłanie jej jako załączony plik do: 

 p. Michała Tkaczyka – Konkurs, e-mail: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl 

tel. 693-647-624, tel. 24-366-53-66/68, 

 p. Marka Osmelaka - Olimpiada, e-mail: m.osmelak@muzeumpilsudski.pl  

tel. 22-8-420-425. 

Dane te są niezbędne do ubezpieczenia, zakwaterowania oraz organizacji wizyty w Belwederze. 

 

3. Zawody finałowe rozgrywane będą:  

a) dla uczniów liceów i techników – w 8 konkurencjach 

b) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych – w 7 konkurencjach: 

 

Na terenie Muzeum Wojska Polskiego:  

– 1. Broń i Barwa – zadanie polega na odpowiedzi na pytania dotyczące ekspozycji muzealnej ukazującej 

broń, mundury, wyposażenie, oporządzenie oraz ordery, odznaczenia i znaki wojskowe. 

– 2. Eksponat Muzealny – zadanie polega na nazwaniu, opisaniu konstrukcji (materiał i sposób wykonania) 

oraz sposobu użycia wybranego losowo eksponatu muzealnego.  

– 3. Malarstwo batalistyczne i portretowe – zadanie polega na odpowiedzi na pytania dotyczące wydarzeń  

i osób przedstawionych na obrazach, m.in. znajdujących się na ekspozycji muzealnej. 

Na terenie Cytadeli Warszawskiej 

– 4. Literatura i poezja – zadanie polega na rozpoznaniu i interpretacji utworów literackich dotyczących 

dziejów Polski i Wojska Polskiego oraz walki o niepodległość.  

– 5. Geografia militarna i polityczna – zadanie polega na czytaniu i interpretacji map, wpisywaniu na mapy 

planów bitew i bojów zgodnie z podanymi instrukcjami.  

– 6. Pieśń niepodległa – zadanie polega na rozpoznawaniu utworów muzycznych oraz wykazaniu się 

wiedzą na temat ich twórców oraz przekazywanych przez nie treści.  

Na terenie centrum Warszawy 

– 7. Oprowadzanie po wybranym losowo fragmencie Warszawy. (Zgodnie z załącznikiem Nr 2)  

 

Uwaga: Wszystkie konkurencje obejmują zakres chronologiczny lat 1887–1922, czyli od powstania Ligi 

Polskiej do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej. 

 

Tylko dla uczniów liceów oraz techników – przygotowanie i złożenie w dniu rozpoczęcia zawodów  

(przy rejestracji) samodzielnej pracy nt.: 

 

– 8. Losy mojej rodziny w latach walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1887–1922.  

W przypadku problemów z zachowaniem przekazu rodzinnego, można opisać dzieje przyjaciół domu, rodziny 

lub znajomych (za ich zgodą). Opracowanie powinno zawierać: 1) rozrysowaną genealogię rodziny (dwoje 

rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków itd.), 2) opis wydarzeń, w których uczestniczyli w latach 

1887–1922, 3) zmiany miejsc zamieszkania, podróże, tułaczka, wygania, 3) udział w wojnach i walkach,  

4) straty i doświadczenia, osiągnięcia.   

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  

Konkursu i Olimpiady 

(–) prof. Grzegorz Nowik 
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