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Drodzy Uczniowie, Nouczyciele, Rodzice,

blisko 100 lat temu Polska odzyskala niepodleglo6i. Jesteimy dumni, ze lata

niewoli nie zniszczyly ducha naszego narodu, nie straciliimy nadziei, dzielnie walczqc

o odebrana nam wolno6i. Dopiero po 123 latach Polska wr6cila na mapq Europy.

Czy byloby to moiliwe bez bohaterstwa naszych przodk6w - urodzonych pod

zaborami, ale wychowywanych przez swolch rodzic6w inauczycieli w niegasnqcym

duchu patriotyzmu i tqsknoty za utraconE Ojczyznq? Ksztattowanie toisamoSci

narodowej i szacunku do historii jest naszym obowiqzkiem, bo jak powiedziat J6zef

Pilsudski: ,,Nar6d, kt6ry nie szanuje swej przeszloici, nie zasluguje na szacunek

teralniejszo5ci i nie ma prawa do przyszloici".

Wychodzqc z takiego zato2enia, zachqcam uczni6w szk6l podstawowych,

gimnazjalnych i braniowych szk6l I stopnia (w tym klas ll i lll zasadnicze.i szkoty

zawodowej funkcjonujqcych w szkole bran2owej), szczeg6lnie zainteresowa nych

historiq wojskowoici, do udzialu w XXlll edycji O96lnopolskiego Konkursu

HistoryczneSo im. majora Marka Gajewskiego Losy iolnierza idzieje orqia polskiego

w latach L887-t922. O Niepodlegloid i granice Rzeczypospolitej. JeBo organizatorem

i o96lnopolskim koordynatorem .iest Mazowiecki Kurator OSwiaty. Honorowy patronat

sprawujq: Stowarzyszenie Klub Kawalerdw Orderu Wojennego Virtuti Militari
oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Ptocka. Konkurs odbywa siq ju2 po raz

23. i jest jedynym w swoim rodzaju p rzedsiqwziqciem ed u kacyjno-patriotycznym,

kt6re obejmuje swym zasiqgiem szkoty w calej Polsce. Bierze w nim udzial lqcznie

kilkanaicie tysiqcy uczni6w. Uczestnicy muszq wykazat siq szerokq wiedzE na temat

dziej6w i poszczeg6lnych wydarzeri historycznych, broni, sprzqtu, umundurowania,

a takze literatury i architektury danej epoki. Zmagania odbywajq siq w czterech

etapach: szkolnym, rejonowym, wojew6dzkim i o96lnopolskim.
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Warto podkreSlii, 2e w zwiqzku z 100. rocznica odzyskania przez Polskq

niepodleglo6ci, minister Anna Zalewska zapowiedziala, 2e rok szkolny 2017 /201,8

bqdzie,,Rokiem dla Niepodlegtej". Tematyka tegorocznej edycji Konkursu doskonale

wpisuje siq w tq ideq i bqdzie znakomitq okazjq, by z pomoca swoich nauczycieli

i rodzic6w mlodzi obywatele mogli odkrywai fascynujqce karty naszej historii.
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