Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - finał XXIV edycji

Już w najbliższą sobotę w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II - Galerii Porczyńskich w
Warszawie poznamy laureatów XXIV edycji Konkursu Historycznego "Losy Żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę". W Konkursie bierze udział ok.
14 000 uczniów, w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Na zakończenie
zmagań konkursowych, w etapie ogólnopolskim uczestniczy 74 uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
Podczas dwudniowych zawodów IV etapu ogólnopolskiego XXIV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1939-1948. W
walce o wolną Polskę", które odbywają się w Warszawie, uczniowie będą mogli wykazać się
wiedzą z zakresu historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego od X do XX w., z
uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa
batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej,
heraldyki, sfragistyki i falerystyki. W zawodach wykorzystywane są zbiory Muzeum Wojska
Polskiego, merytorycznego i logistycznego wsparcia udzielają pracownicy Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W programie przewidziano m.in. zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, Brygady w Wesołej
oraz projekcję filmu KURIER.
Uroczystość wręczenia nagród Laureatom Konkursu i Olimpiady odbędzie się 8 czerwca 2019 r.
w godz. 9.30-12.00 Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II –Galeria Porczyńskich w Warszawie,
Plac Bankowy 1.
Celem realizacji Konkursu organizowanego przez SIE DELTA jest trwałe wzbogacenie wiedzy
historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży.
Konkurs jest okazją do spotkań międzypokoleniowych z Kombatantami i współczesnymi
żołnierzami, które łączy wspólna troska o pamięć, tożsamość. Uczestnicy mają wyjątkową
okazję do poznania interesujących ludzi; odwiedzają ciekawe miejsca związane z okresem,
którego dotyczy dana edycja. Laureaci Konkursu mają zagwarantowane dodatkowe punkty
zwiększające ich szanse w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej.
Ramowy program etapu centralnego:
http://www.losyzolnierza.pl/pliki/2018_2019/program_ramowy_losy_zolnierza2019.pdf
Organizatorzy Konkursu:
Mazowiecki Kurator Oświaty, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. mjr. Mariana
Porwita, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”, Muzeum Wojska Polskiego,
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Patronat i współorganizacja:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej
Patronat honorowy:
Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie
Organizacji Kombatanckich Płocka
Patronat medialny:

Phoca PDF

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - finał XXIV edycji

TVP 3 Warszawa i RDC
Konkurs ma status konkursu tematycznego, jest organizowany we współpracy z Kuratorami
Oświaty w całej Polsce pod patronatem Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka. Zasady regulujące status
konkursu zawarte są w Regulaminie zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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