PROTOKÓŁ
Komisji Egzaminacyjnej Etapu Centralnego XXII Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego imienia majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji
Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.
rozgrywanego w roku szkolnym 2016/2017
1. Komisja egzaminacyjna powołana zarządzeniem nr 27 Mazowieckiego
Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2017 r, pracowała w następującym składzie:
 przewodniczący – mgr Zdzisław Młodziejewski,
 v-ce przewodniczący ds. gimnazjów – mgr Artur Sierosławski
 v-ce przewodnicząca ds. szkół podstawowych – mgr Barbara Giża;
 członkowie: mgr Iwona Florczyk-Szwak, mgr Wacław Wójcik,
mgr Barbara Lewandowska, mjr Włodzimierz Tryka, mgr Małgorzata
Mazur, Elżbieta Radecka, Marcin Ochman, mgr Maciej Mechliński, mgr
Janusz Ciepielewski, mgr Hanna Krzyżostaniak-Pilarz, mgr Małgorzata
Zielińska, mgr Grzegorz Kozłowski i Joanna Kielak – sekretarz.
2. Komisja stwierdza, że etap centralny Konkursu został rozegrany zgodnie
z regulaminem i zamieszczonymi komunikatami organizacyjnymi. Konkurs
przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych uczniów szkół:
– podstawowych,
– gimnazjalnych.
Wzięło w nich udział:
– 36 uczniów szkół podstawowych,
– 36 uczniów gimnazjów.
3. Zawody zostały rozegrane w pięciu konkurencjach:
 broń i barwa;
 eksponat muzealny;
 historia oręża polskiego w sztuce;
 geografia militarna;
 zabytki i obiekty historyczne.
4. Komisja egzaminacyjna w ciągu dwóch dni:
– sprawdziła 360 testów z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.
5. W dwóch konkurencjach: historia oręża polskiego w sztuce oraz broń
i barwa większość uczniów uzyskała od 75 do 100% możliwych do zdobycia
punktów.

6. Poziom uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca od 1 do 10 był bardzo
wysoki i wyrównany, osiągali oni w grupie:
– uczniów szkół podstawowych – od 62 – do 70 punktów;
– uczniów gimnazjów – od 67 – do 74 punktów.
7. Szczegółowe wyniki w poszczególnych rodzajach szkół oraz konkurencjach
stanowią załączniki Nr 1 i 2. do niniejszego protokołu i zostaną w ciągu tygodnia
zamieszczone na stronie internetowej Konkursu.
8. Nagrody:
1) Szkoły Podstawowe:
 I –III miejsce – puchar, tablet, power bank, książki
 IV miejsce – Słuchawki, power bank, książki
 V – VI miejsce – odtwarzacz MP3, książki
 VII-X miejsce – power bank, książki
 Od XI – power bank, książki
Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy oraz Medale i dyplomy od Klubu
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz książki historyczne
od Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu
Pamięci Narodowej i Kuratorium Oświaty w Warszawie.
2) Gimnazja:
 I – III miejsce – puchar, tablet, power bank, książki
 IV miejsce – Słuchawki, power bank, książki
 VII-X miejsce – power bank, książki
 Od XI – power bank, książki
Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy oraz Medale od Klubu Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz książki historyczne od Ministerstwa Obrony
Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej
i Kuratorium Oświaty w Warszawie.
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