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1. W związku z pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Komitetu 

Organizacyjnego oraz Sekretariatu Konkursu w sprawie zakresu tematycznego tegorocznej 

edycji konkursu, pozwalamy sobie przypomnieć, że w liście pana Marka Gajewskiego – 

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, skierowanym do Nauczycieli, Dyrektorów 

Szkół, Metodyków nauczania historii, Wizytatorów, Młodzieży szkolnej, oraz wszystkich 
Przyjaciół Konkursu – zwróciliśmy uwagę na istotne zmiany, które zostały wprowadzone 

w obecnej edycji konkursu: 

„Drugą zmianą, jest zakres programowy Konkursu. Pozostanie on konkursem 

dotyczącym szeroko rozumianych dziejów oręża polskiego ukazanych na tle historii narodu 

i państwa polskiego, z podziałem na epoki, jak dotychczas. Nowością jednak będzie grupa 
zadań, na każdym etapie konkursu, uwzględniających zagadnienia z historii Polski 
i historii powszechnej – zawartych w podstawie programowej nauczania historii 
w zakresie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz treściach nauczania szkoły 
podstawowej.” 

Ponadto nowy regulamin Konkursu stanowi:  

„§ 4 1. Konkurs jest przeznaczony dla – szczególnie zainteresowanych historią – 

uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej 

wykazujących się na wszystkich etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z 
podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii, poszerzoną o treści 
pozaprogramowe. Tematyka konkursu obejmuje historię Polski i historię powszechną 
oraz dzieje oręża polskiego od X w. do XX w. ...” 

Pragniemy nadmienić, że uwzględnienie w zadaniach pełnej podstawy programowej 

było warunkiem uznania konkursu za spełniający wymogi – Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U., Nr 13 poz. 125), ze wszystkimi 

tego konsekwencjami, a w szczególności uprawnieniami, m.in. zwalniającymi laureatów III 

etapu (wojewódzkiego) z części humanistycznej testu kompetencyjnego po szkole 

podstawowej i gimnazjum.  

Z opinii nauczycieli wiemy, że choć zadania dotyczących podstawy programowej 

stanowiły zaskoczenie dla uczniów i nauczycieli, z większością z nich uczniowie radzili sobie 

bardzo dobrze. Uprzejmie informujemy, że w kolejnych etapach konkursu, liczba zadań 
dotyczących podstawy programowej będzie się zmniejszać, i na etapie II (rejonowym) 
będzie to nie więcej niż 25% zadań, a na etapie III (wojewódzkim) nie więcej niż 10% 
zadań. W finale konkursu zadania takie związane będą jedynie z historią powszechną tej 
epoki.  

 

2. Uprzejmie informujemy, że etap II (rejonowy) konkursu odbędzie się 6 marca 
w piątek (o godz. 11.00) w miastach będących siedzibami kuratoriów i delegatur kuratoriów. 

Wykaz uczniów i szkół uczestniczących w tym etapie oraz wykaz komisji zamieszczony 

będzie na stronach internetowych kuratoriów. 

 



3. Uprzejmie informujemy, że w związku z tym, iż w dniach 1-2 kwietnia 2009 r. 

odbędą się sprawdziany kompetencyjne po szkole podstawowej, komitet organizacyjny podjął 

decyzję przeprowadzenia etapu III (wojewódzkiego) w dniu 27 marca (piątek), tak aby 

laureaci tego etapu ze szkół podstawowych mogli skorzystać z przysługujących im 

uprawnień.  

 

4. Bardzo prosimy o przyjęcie do wiadomości, że: 

KONKURS – rozgrywany jest w szkołach podst., gimnazjach i zasadniczych szkołach 

zawodowych; 

OLIMPIADA – rozgrywana jest w szkołach ponadgimnazjalnych (licea i technika); 

Dlatego uprzejmie prosimy, abyście Państwo, we wszelkiej korespondencji – 

używając nazwy: ZESPÓŁ SZKÓŁ – podawali precyzyjnie, jakiej szkoły dotyczy 

informacja. Zespoły szkół mogą bowiem skupiać szkoły wszystkich ww. szczebli 

(podstawowa + gimnazjum, gimnazjum + liceum, technikum + zasadnicza szkoła zawodowa 

i inne). Jest to konieczne dla ustalenia liczby zestawów testów. Duża część protokołów nie 

zawiera takich informacji, a konieczność sprawdzania tego jest czasochłonna. Ponadto ponad 

100 protokołów z przeprowadzenia I etapu KONKURSU zostało wysłane błędnie na adres 

sekretariatu OLIMPIADY.  

 

5. KONKURS i OLIMPIADA rozrosły się do skali, która uniemożliwia nam inne 

kontaktowanie się z Państwem, aniżeli tylko poprzez stronę internetową 

www.losyzolnierza.pl . Dlatego też uprzejmie prosimy o śledzenie informacji dotyczących 

KONKURSU i OLIMPIADY na tej właśnie stronie (wg odrębnych działów – KONKURS 

i OLIMPIADA) 

 

6. Uprzejmie informujemy, że przygotowujemy płyty DVD z materiałem 

pomocniczym. Płyty te prześlemy przed III etapem do wszystkich szkół uczestniczących 

w Konkursie i Olimpiadzie, z sugestią ich włączenia do zbiorów bibliotecznych.  

 

(–) dr hab. Grzegorz Nowik 

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

 


