
PROTOKÓŁ  
 

Komisji Egzaminacyjnej Etapu Centralnego XX Ogólnopolskiego Konkursu 

Historycznego imienia majora Marka Gajewskiego 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.Od Cedyni do Orszy”. 

 

rozgrywanego w roku szkolnym 2014–2015 

 

1. Komisja egzaminacyjna powołana zarządzeniem nr 33 Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty z dnia 9 czerwca 2015 r, pracowała w następującym składzie: 

 przewodniczący – mgr Zdzisław Młodziejewski, 

 zastępca przewodniczącego – ppłk dr Tomasz Kopański, 

 v-ce przewodnicząca ds. gimnazjów i zsz – mgr Jolanta Polkiewicz,  

 v-ce przewodnicząca ds. szkół podstawowych – mgr Anita Woźnica;  

członkowie: mgr Iwona Florczyk-Szwak, mgr Wacław Wójcik, dr Zbigniew 

Wojciechowski, dr Bartłomiej Bydoń, mjr Włodzimierz Tryka, Wacław 

Wójcik, Barbara Lewandowska, Michał Mackiewicz, Marcin Ochmann, Maciej 

Mechliński, Artur Sierosławski, mjr Dariusz Urban, Janusz Ciepielewski,  

Halina Dankowska, Jolanta Sulborska, Andżelika Rzeźnicka – sekretarz. 

2. Komisja stwierdza, że etap centralny Konkursu został rozegrany zgodnie  

z regulaminem i zamieszczonymi komunikatami organizacyjnymi. Konkurs 

przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych uczniów szkół:  

– podstawowych,  

– gimnazjalnych, 

– zasadniczych szkół zawodowych.  

Wzięło w  nich udział:  

– 32 uczniów szkół podstawowych,  

– 32 uczniów gimnazjów,  

–   2 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

3. Zawody zostały rozegrane w pięciu konkurencjach: 

 broń i barwa;  

 eksponat muzealny; 

 geografia militarna; 

 zabytki i obiekty historyczne;  

 historia oręża polskiego w sztuce. 

 

4. Komisja egzaminacyjna w ciągu dwóch dni:  

– sprawdziła 330 testów z pytaniami otwartymi i zamkniętymi,  

– wysłuchała 86 prezentacji. 

 

5. W dwóch konkurencjach: eksponat muzealny oraz zabytki i obiekty 

historyczne większość uczniów uzyskała od 90 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 75 – do 82% możliwych do zdobycia 

punktów; 

– uczniów gimnazjów – od 79 – do 88% możliwych do zdobycia punktów. 

 

7. Szczegółowe wyniki w poszczególnych rodzajach szkół oraz konkurencjach 

stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3. do niniejszego protokołu i zostaną w ciągu tygodnia 

zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. 

  

8. Nagrody: 

1) Szkoły Podstawowe: 

 miejsca I – V – tablet 

 miejsce VI - X – MP3 

 

Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy oraz Medale od Klubu Kawalerów 

Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz książki historyczne od Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej,  Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum 

Józefa Piłsudskiego. 

 

2) Gimnazja: 

 miejsca I – V – tablet 

 miejsce VI - X – MP3 

 

Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy oraz Medale od Klubu Kawalerów 

Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz książki historyczne od Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej,  Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum 

Józefa Piłsudskiego. 

 

3) Zasadnicze Szkoły Zawodowe: 

Uczniowie, który zakwalifikował się do etapu centralnego otrzymują 

tablet, dyplom, Medal od Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 

oraz zestaw książek historycznych. 

 
 

 

Komisja Egzaminacyjna Konkursu 


