
               Komitet Główny Olimpiady Tematycznej                              Warszawa, 16 II 2009 r. 

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1945 

    Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej 
 

Komunikat organizacyjny Nr 2 
 

Komitet Główny Olimpiady Tematycznej uprzejmie informuje: 

1. Zawody międzyszkolne – I stopnia odbędą się 6 marca (piątek) 2009 r. o godz. 
11.00 w miastach będących siedzibami Kuratoriów Oświaty i Delegatur lub Oddziałów 

Kuratoriów. Informacje o miejscu przeprowadzenia zawodów tego stopnia wywieszone będą 

na stronach internetowych kuratoriów oraz stronie internetowej Konkursu i Olimpiady: 

www.losyzolnierza.pl . Na zawody uczeń powinien stawić się kwadrans przed ich 

rozpoczęciem oraz okazać legitymację szkolną. Zawody tego etapu polegać będą na 

rozwiązaniu testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Czas rozwiązania zadań: 2 godziny. 

Listy uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia – okręgowych ogłoszone będą 

do 13 marca 2009 r. 
 

2. Zawody okręgowe – II stopnia odbędą się 27 marca (piątek) 2009 r. w miastach 

będących siedzibami Kuratoriów Oświaty. Informacje o miejscu przeprowadzenia zawodów 

tego stopnia wywieszone będą na stronach internetowych kuratoriów oraz stronie 

internetowej Konkursu i Olimpiady: www.losyzolnierza.pl . Na zawody uczeń powinien 

stawić się kwadrans przed ich rozpoczęciem oraz okazać legitymację szkolną. Zawody tego 

etapu polegać będą na rozwiązaniu testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Czas na 

rozwiązanie zadań: 2,5 godziny. Listy uczestników zakwalifikowanych do zawodów  

III stopnia – centralnych ogłoszone będą do 2 kwietnia 2009 r. 
 

3. Bardzo prosimy o przyjęcie do wiadomości, że: KONKURS – rozgrywany jest 
w szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych; 
OLIMPIADA – rozgrywana jest równolegle 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 

zawierała takich informacji, a konieczność sprawdzania tego była czasochłonna. Ponadto 

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

adres sekretariatu OLIMPIADY i odwrotnie. 
 

4. 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 na tej 
właśnie stronie (według działów – KONKURS i OLIMPIADA) 

 

5. 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.  
 

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

 
 

 


