
           Sulejówek, 11 czerwca 2022 r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ  

Ogólnopolskiej Komisji Etapu Centralnego  

XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego imienia majora Marka 

Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683.  

Od Obertyna do Wiednia.”. 

rozgrywanego w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Komisja egzaminacyjna powołana zarządzeniem nr 18 Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty z dnia 25 maja 2022 r, pracowała w następującym 

składzie: 

 

➢ przewodniczący – mgr Zdzisław Młodziejewski, 

➢ zastępca przewodniczącego – mgr Barbara Giża;  

 

➢ członkowie:  

dr Bartłomiej Bydoń, mgr Liliana Tryka, mgr Iwona Florczyk-Szwak,  

mgr Jerzy Surma, mgr Barbara Lewandowska, mgr Wacław Wójcik,  

mgr Włodzimierz Tryka, mgr Małgorzata Mazur, mgr Michał Pacut,  

mgr Janusz Ciepielewski, mgr Jolanta Sulborska, mgr Jacek Kopczyński, mgr 

Małgorzata Zielińska, mgr Grzegorz Kozłowski, Michał Tkaczyk, Joanna 

Roguska – 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,  

– branżowych I stopnia.  

Zakwalifikowano w nich udział:  

– 70 uczniów szkół podstawowych, zgłosiło się 68,  

              w tym 2 z kl. IV, 2 z kl. V, 8 z kl. VI, 18 z kl. VII i 38 z kl. VIII; 

– 1 uczeń szkoły branżowej I stopnia. 



 

3. Uczestnicy w finale rywalizowali w pięciu konkurencjach: 

➢ broń i barwa;  

➢ eksponat muzealny; 

➢ historia oręża polskiego w sztuce; 

➢ geografia militarna; 

➢ zabytki i obiekty historyczne.  

Zadania konkursowe polegały na odpowiadaniu na testowe pytania otwarte i zamknięte. 

 

4. Komisja konkursowa w ciągu dwóch dni sprawdziła 345 testów z pytaniami 

otwartymi i zamkniętymi. 

 

5. W konkurencji: historia oręża polskiego w sztuce 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, osiągnęli oni na 137 punków możliwych do zdobycia  – od 120 do 

107 punktów; 

 

7. Szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu i zostanie on w ciągu tygodnia zamieszczony na stronie 

internetowej Konkursu. 

8.   Nagrody: 

➢ I –  miejsce – notebook Dell Vostro; 

➢ II- V miejsca – notebook HP; 

➢ VI – X miejsce –  tablet IPAD APPLE; 

➢ XI – LXVIII –  słuchawki Creative, słuchawki IVC, latarki. 

 

Wszyscy uczniowie uhonorowani zostaną medalami oraz dyplomami 

pamiątkowymi od Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają również nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundację BGK i Muzeum Józefa Piłsudskiego. 

 

W imieniu własnym oraz całej Komisji Konkursowej raz jeszcze gratuluje 

wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zapraszam do udziału w kolejnej 

edycji Konkursu. 

 

Przewodniczący 

Ogólnopolskiej Komisji Konkursu 

       /-/ 

         mgr Zdzisław Młodziejewski 


