
Komitet Główny Olimpiady Tematycznej 

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1945. 

Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej. 
 

Komunikat Organizacyjny Nr 5  

w sprawie zawodów centralnych 
 

1. Termin zawodów centralnych III stopnia 
Zgodnie z pkt. 20., ppkt. b) oraz pkt. 23. Regulaminu Olimpiady Komitet Główny 

organizuje zawody centralne (III stopnia) w dniach 4-6 czerwca 2009 w Warszawie. 

2. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów centralnych 
Zgodnie z pkt. 22. Regulaminu Olimpiady, Komitet Organizacyjny zakwalifikował do 

zawodów centralnych 43 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Lista uczniów 

zakwalifikowanych do udziału w zawodach centralnych stanowi załącznik nr 1. do niniejszego 

komunikatu. 

3. Konkurencje zawodów centralnych 
– 1) Broń i barwa, 

– 2) Eksponat muzealny, 

– 3) Geografia militarna, 

– 4) Film, 

– 5) Warszawa w latach 1921-1945, 

– 6) Pieśń i muzyka wojskowa, 

– 7) Malarstwo batalistyczne, 

– 8) Literatura, 

– 9) Źródła historyczne. 

oraz konkurencja dodatkowa – 10) Praca samodzielna: Losy mojej rodziny w latach 1921-

1945, (warunki techniczne: tekst 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza, objętość do 10 tys. znaków + 

ewentualnie materiał ilustracyjny np.: fotografie, rysunki, schematy, format word.), która należy 

podpisać i złożyć w recepcji olimpiady w Muzeum Wojska Polskiego 4 czerwca 2009 r. 

Klasyfikacja prowadzona jest w każdej konkurencji odrębnie, a wynik ogólny stanowi sumę 
punktów z 9 równoważnych konkurencji. Konkurencja 10) nie będzie wliczana do klasyfikacji 

generalnej i oceniana osobno.  

4. Przebieg zawodów centralnych: 

czwartek – 4 czerwca  
do godz. 10.45 – rejestracja uczniów i opiekunów w sekretariacie olimpiady (Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3) w grupie szkół ponadgimnazjalnych. 

Prosimy o wcześniejsze (w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja br.) przesłanie danych 

osobowych (wzór tabelki w załączniku nr 2.) niezbędnych do zameldowania w hotelu i 

ubezpieczenia  na adres: losy.zolnierza.polskiego@gmail.com (sekretariat – Pan mgr Marek 

Osmelak). Opiekunów, którzy samodzielnie lub wraz z uczniami nie będą chcieli skorzystać z 

zakwaterowania – prosimy o poinformowanie sekretariatu i deklarację w załączniku nr 2.  

godz. 11.00-14.00 – Konkurencje 1-3 w Muzeum Wojska Polskiego, 

godz. 14.30-16.00 – Obiad, 

godz. 16.30-19.30 – Konkurencje 4-6 w Centralnej Bibliotece Wojskowej, 

godz. 20.00-21.00 – kolacja i zakwaterowanie w hotelu. 

piątek – 5 czerwca 
godz. 9.00-11.00 – śniadanie i przejazd do Klubu Dowództwa Sił Powietrznych, 

godz. 11.00-14.00 – Konkurencje 7-9 w Klubie DSP, 

godz. 14.30-16.00 – Obiad, 

godz. 17.00-19.00 – Projekcja Filmu „Generał NIL”, 

godz. 20.00-21.00 – kolacja i zakwaterowanie w hotelu. 

sobota – 6 czerwca 
godz. 7.30-8.45 

godz. 9.00-9.30 – Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza 

godz. 10.00-12.00 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na Sali Wielkiej Asamblowej 

Zamku Królewskiego w Warszawie. 



5. Sprawy organizacyjne 
– Komitet Główny, zaprasza uczniów wraz z 1 opiekunem zapewniając zakwaterowanie, 

wyżywienie, ubezpieczenie oraz program pobytu w Warszawie na koszt organizatorów olimpiady. 

Opiekunem, w rozumieniu Komitetu Głównego, jest osoba przygotowująca ucznia do konkursu. 

W przypadku niemożności przybycia takiej osoby prosimy o wyznaczenie innej osoby w 

porozumieniu z dyrekcjami macierzystych szkół.  

– Uczniowie i opiekunowie z Warszawy mogą skorzystać z obiadów, ale nie zapewniamy 

im zakwaterowania.  

– Komitet Główny, nie ma możliwości zapewnienia pobytu w Warszawie innych osób 

pragnących dodatkowo przyjechać na zakończenie konkursu, ani zapewnić pobytu w dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie zawodów centralnych.  

– Dla chętnych pragnących przyjechać na koszt własny podajemy adres hotelu, w którym 

będą zakwaterowani uczestnicy olimpiady:  

Hotele: Książę Poniatowski, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska (przy szosie na Kraków), 
ul. Wąska 126, (0-22) 022-757-76-54; Spółdzielnia Usług Socjalnych, 03-975 Warszawa, ul. 

Wał Miedzeszyński 391, tel. 022-616-38-75; Suseł, Warszawa, ul. Rzymowskiego 41/43, tel. 
022-843-53-72. 

– Wstęp na uroczystości zakończenia olimpiady 6 czerwca 2009 r. (przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza i na Zamek Królewski) – jest wolny. Zapraszamy tam wszystkich 
rodziców pragnących dodatkowo przyjechać do Warszawy.  

– Komitet Główny nie zwraca kosztów podróży do Warszawy, potwierdza jedynie pobyt na 

delegacjach służbowych.  

– Podczas rozgrywania konkurencji zawodów centralnych opiekunowie nie mogą 
przebywać wraz z uczniami. Dla opiekunów przygotowujemy specjalny program pobytu w 

Warszawie.  

– Komitet Główny nie wymaga od uczniów strojów formalnych podczas rozgrywania 

konkurencji zawodów centralnych, natomiast spodziewamy się, że na Zamku Królewskim 

uczniowie będą mieli ubiory uroczyste, stosowne do okoliczności i miejsca.  

 

(–) Marek Osmelak                                                                                           (–) Grzegorz Nowik 
pr. 022-68-26-459                                                                                                 pr. 022-68-25-873 

kom. 0508-610-262                                                                                            kom. 0602-550-827 

 

 

Załącznik Nr 1. Lista uczniów – odrębne zestawienie 

Załącznik Nr 2. Wzór zgłoszenia do meldunku i ubezpieczenia 
prosimy odesłać na adres: losy.zolnierza.polskiego@gmail.com  

(sekretariat – mgr Marek Osmelak) 
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