
Komitet Główny Olimpiady Tematycznej 

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1914–1950. 

Od strzelców  i legionistów do żołnierzy „wyklętych”. 
 

Komunikat Organizacyjny Nr 1 
 

Wielce Szanowni Państwo – Drodzy Przyjaciele – Uczniowie i Nauczyciele,  

Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty 

 

I. W roku szkolnym 2013–2014 tematem Olimpiady (dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych) będą Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914–1950. Od 

strzelców  i legionistów do żołnierzy „wyklętych”. 
Prosimy o zapoznanie się z: 

1) Komunikatem Organizacyjnym Nr 1;  

2) (nowym) Regulaminem; 

3) „Wykazem Literatury”;  

Są one dołączone do niniejszego komunikatu i dostępne na stronie internetowej: 

www.losyzolnierza.pl – z wyborem – OLIMPIADA. Tam także będą ogłaszane kolejne 

komunikaty organizacyjne. 

 

II. Na początku bieżącego roku w związku z przygotowaniem wniosku grantowego do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, regulamin olimpiady od strony formalnej został 

dostosowany do wymogów MEN. Jednocześnie w regulaminie, w grupie organizatorów 

Olimpiady, usankcjonowano rolę, jaką od czterech lat spełnia Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku.  

Niezmienne pozostały główne zasady programowe i organizacyjne, w tym rozgrywanie 

Olimpiady w trybie zawodów 3 stopniowych (międzyszkolnych-rejonowych, wojewódzkich-

okręgowych i finałowych-centralnych) z fakultatywnym etapem zerowym (kwalifikacjami 

szkolnymi). Postanowiliśmy natomiast rozwinąć formy aktywizujące uczniów, uzupełniając 

zadania testowe na wszystkich szczeblach innymi zadaniami, podobnymi do zadań 

finałowych. 

 Nawiązując do początków Konkursu i Olimpiady, postanowiliśmy związać ściślej 

tematykę poszczególnych edycji z ważnymi rocznicami historycznymi. Będzie nim 

przypadające w 2014 roku – stulecie wymarszu 1 Kompanii Kadrowej oraz 70 rocznica 

Powstania Warszawskiego. Z tych względów zdecydowaliśmy się na rozszerzenie ram 

chronologicznych tegorocznej edycji, które pozwoliłoby na objęcie obu tych wydarzeń. Aby 

w sposób w miarę pełny przedstawić losy „pokolenia niepokornych”, które wywalczyło 

Niepodległość – chcemy ich życie dopełnić okresem niezłomnej walki z powojennym 

zniewoleniem Narodu. Ich przykładem jest zarówno generał Leopold Okulicki, który przebył 

drogę od Strzelca i Legionisty do żołnierza „wyklętego”, jak również rotmistrz Witold Pilecki 

harcerz, ochotnik z 1920 r., męczennik Oświęcimia i żołnierz niezłomny. Zdajemy sobie 

sprawę, że w pewnym zakresie powtarzamy tematykę ubiegłoroczną, postaramy się jednak 

aby i treść i forma zadań nie powielała zadań z poprzedniej edycji.  

 

Zawody OLIMPIADY rozgrywane będą – jak dotychczas – trzystopniowo (odmiennie 

niż w KONKURSIE, gdzie obowiązkowy jest etap szkolny. Nauczyciele liceów i techników 

mogą wedle własnego uznania przeprowadzić tzw. etap zerowy – kwalifikacje szkolne na 

podstawie kryteriów opracowanych przez Organizatorów i rozsyłanych nauczycielom historii 

przez Muzeum Józefa Piłsudskiego. 

Terminarz Olimpiady  

http://www.losyzolnierza.pl/


 

 

– kwalifikacje szkolne – etap zerowy – w terminie dogodnym dla nauczyciela, do 30 

listopada 2013 r. 

 

– zawody I stopnia – międzyszkolne (rejonowe), organizowane – jak dotychczas na 

terenie działania delegatur kuratoriów lub ich oddziałów zamiejscowych. Termin zawodów 

identyczny z zawodami KONKURSU – (środa – 11 grudnia 2013 r.).  

 

– zawody II stopnia – wojewódzkie, organizowane na terenie działania kuratoriów 

oświaty (województw). Termin zawodów jest identyczny z zawodami KONKURSU – (środa 

19 marca 2014 r.). 

 

– zawody III stopnia – centralne, połączone z ćwiczeniami praktycznymi w Muzeum 

Wojska Polskiego i Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie oraz na Mazowszu, 

wspólnie dla uczestników KONKURSU I OLIMPIADY: czwartek – piątek – sobota, 5–7 

czerwca 2014 R.. 

 

III. Do 30 września na stronie – www.losyzolnierza.pl – z wyborem – OLIMPIADA – 

podane zostaną adresy internetowe przewodniczących wojewódzkich komisji OLIMPIADY, 

do których – do 30 listopada 2013 r. – drogą elektroniczną – nauczyciele prowadzący 

powinni skierować zgłoszeniowe karty identyfikacyjne uczniów do zawodów I stopnia – 

międzyszkolnego (wg wzoru podanego w regulaminie). Miejsca rozgrywania zawodów 

zostaną ogłoszone na stronach internetowych kuratoriów i ich delegatur, po 1 grudnia 

2013 r.   

 

IV. Wymogiem uczestnictwa ucznia w Olimpiadzie jest ponadto przesłanie pocztą 

Zgłoszeniowej Karty Identyfikacyjnej Nauczyciela, opatrzonej własnoręcznym 

podpisem, na warszawski adres biura Muzeum Józefa Piłsudskiego (załącznik nr 3 do 

Regulaminu Olimpiady) Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 listopada (decyduje data 

stempla pocztowego) 

 

Sekretariatem Olimpiady kierować będzie mgr Marek Osmelak – Muzeum Józefa 

Piłsudskiego, tel. 22-8-420-425, 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 25, 

m.osmelak@muzeumpilsudski.pl  

 

(–) dr hab. Grzegorz Nowik prof. ISP PAN 

V-ce Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady 
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