
 
PROTOKÓŁ  

Komisji Egzaminacyjnej Etapu Centralnego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu 

Historycznego imienia majora Marka Gajewskiego 

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

O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. 

rozgrywanego w roku szkolnym 2017/2018 

pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  

w Stulecie Odzyskania Niepodległości 
 

1. Komisja egzaminacyjna powołana zarządzeniem nr 29 Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2018 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 Jerzy Surma, mgr Barbara Lewandowska, 

mjr Włodzimierz Tryka, mgr Małgorzata Mazur, mgr Marcin Ochman, mgr 

Maciej Mechliński, mgr Janusz Ciepielewski, mgr Jolanta Sulborska, mgr 

Jacek Kopczyński, mgr Małgorzata Zielińska, mgr Grzegorz Kozłowski, 

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:  

– 38 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 370 testów z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. 

 



5. W dwóch konkurencjach: historia oręża polskiego w sztuce oraz broń  

i barwa większość uczniów uzyskała od 80 do 100% możliwych do zdobycia 

punktów. 

  

6. Poziom uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca od I do X był bardzo wysoki 
i wyrównany, osiągali oni w grupie: 

– uczniów szkół podstawowych – od 52 – do 59 punktów; 

– uczniów gimnazjów – od 49 – do 55 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. 

 Nagrody: 

1) Szkoły Podstawowe: 

 I – III miejsce – puchar, tablet, wieczne pióro, słuchawki 

 IV miejsce – słuchawki, power bank 

 V – X miejsce – czytnik ebook 

 XI – XXXVIII – głośniki bezprzewodowe, dysk zewnętrzny  

 

Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy oraz medale pamiątkowe od Klubu 

Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Nagrody, gry i książki historyczne 

zostały ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej i Prezydenta m. Płocka. 

 

2) Gimnazja: 

 I – III miejsce – puchar, tablet, wieczne pióro, słuchawki 

 IV miejsce – słuchawki, power bank 

 V – X miejsce – czytnik ebook 

 XI – XXXVI – głośniki bezprzewodowe, dysk zewnętrzny  

 

Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy oraz medale pamiątkowe od Klubu 

Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Nagrody, gry i książki historyczne 

zostały ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej i Prezydenta m. Płocka. 

 

Komisja gratuluje wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zaprasza do 

udziału w kolejnej edycji Konkursu. 
 

Przewodniczący 

Komisji Egzaminacyjnej Konkursu 

        /-/ 

mgr Zdzisław Młodziejewski 

 

 

 

 

Warszawa, 9 czerwca 2018 r. 


