
VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny 

"SOLIDARNI " 

Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku 

 

„Młodsze pokolenia nie znają już tych wydarzeń z własnego doświadczenia.  

Można zatem pytać, czy właściwie docenią tę wolność, którą posiadają, 

 jeśli nie będą znały ceny, jaka została za nią zapłacona... 

Jan Paweł II 

 

/ 66 punktów 

Imię i nazwisko ucznia: ............................................................................       
 

Szkoła, klasa:......................................................................................... 
 

Opiekun: ............................................................................................... 

 
Instrukcja dla ucznia: 

Zestaw zawiera 8 stron i 42 pytania. Maksymalnie można zdobyć 66 punktów. 

Na rozwiązanie testu przewidziano 50 minut. 

Proszę uważnie przeczytać wszystkie pytania i proponowane odpowiedzi. W pytaniach zamkniętych prawidłowa 

jest tylko jedna odpowiedź. Prosimy o czytelne pismo przy odpowiadaniu na pytania otwarte.  

Wybrane odpowiedzi proszę czytelnie oznaczyć przez zakreślenie litery wybranej odpowiedzi lub podkreślenie 

odpowiedzi. W przypadku błędnego zaznaczenia proszę przekreślić wybraną mylnie odpowiedź i oznaczyć 

prawidłową. 

Życzymy powodzenia! 

 

1. Co było bezpośrednią przyczyną wystąpień robotniczych w czerwcu 1976 roku: 

a) zwolnienie z pracy Wiesława Radomskiego; 

b) wprowadzenie podwyżek cen żywności; 

c) pobicie przez „nieznanych sprawców” ks. Romana Kotlarza; 

d) zmiany wprowadzone w Konstytucji PRL. 

………/ 1 pkt 

2. 25 czerwca 1976 roku, podczas protestów robotniczych, spalony został gmach Komitetu 

Wojewódzkiego w: 

a) Poznaniu; 

b) Gdańsku; 

c) Płocku; 

d) Radomiu. 

………/ 1 pkt 
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3. Bezpośrednio po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku powstało ugrupowanie, mające za zadanie 

m.in. nieść pomoc prześladowanym uczestnikom protestów. Jak się ono nazywało: 

………………………………………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

 

4. Jak nazywał się pochodzący z Radziechów na Żywiecczyźnie student fizyki UJ, ważny świadek w 

sprawie śmierci Stanisława Pyjasa, który utonął w tajemniczych okolicznościach 31 lipca 1977 roku: 

………………………………………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

 

5. Jaki był tytuł pisma, wydawanego przez Konfederację Polski Niepodległej:  

a) „Biuletyn Informacyjny”; 

b) „Droga”; 

c) „Opinia”; 

d) „U Progu”. 

………/ 1 pkt 

 

 

6. Wskaż datę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża: 

a) 28 września 1978 roku; 

b) 16 października 1978 roku; 

c) 22 października 1978 roku; 

d) 7 czerwca 1979 roku; 

………/ 1 pkt 

 

7. „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», 

raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 

świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych 

korzeni, z których wyrastamy”.  

Kto, gdzie i kiedy (wystarczy podać miesiąc i rok) wypowiedział te słowa? 

Kto: ………………………………………………………. 

Gdzie: ……………………………………………………. 

Kiedy: ……………………………………………………. 

………/ 3 pkt. 
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8. W nazwie którego ugrupowania opozycyjnego (podaj jego pełną nazwę) po raz pierwszy – jeszcze 

przed Sierpniem’80 -  pojawiło się słowo Solidarność:  

…………………………………….…………………………………………… 

………/ 1 pkt 

9. Rozwiń skróty: 

a) KOR ………………………………………………………………. 

b) PRL ……………………………………………………………………. 

c) PPN …………………………………….……………………………. 

d) WZZ …...………………………………………………………………. 

e) CRZZ …………………………………….……………………………. 

f) NOW-a …………………………………….……………………………. 

………/ 6 pkt. 

10. Wytłumacz, dlaczego najważniejszym żądaniem strajkujących w sierpniu 1980 roku było 

utworzenie wolnych związków zawodowych: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 3 pkt. 

 

11. Podaj dokładną datę podpisania porozumienia władz ze strajkującymi w Szczecinie w 1980 roku: 

……………………………………… 

………/ 1 pkt 

12. Kto podpisał porozumienie ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku: 

a) Mieczysław Jagielski,  

b) Kazimierz Barcikowski, 

c) Edward Gierek, 

d) Stanisław Kania. 

………/ 1 pkt 

13. Wymień nazwę przynajmniej dwóch zakładów/przedsiębiorstw z Podbeskidzia, które w sierpniu 

1980 roku podjęły strajk solidarnościowy z Wybrzeżem: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………/ 1 pkt 
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14. Po porozumieniach, zawartych w sierpniu 1980 roku, 3 września 1980 roku władze podpisały 

trzecie porozumienie ze strajkującymi. Gdzie: 

a) w Bydgoszczy, 

b) w Kołobrzegu, 

c) w Jastrzębiu Zdroju, 

d) w Krakowie. 

………/ 1 pkt 

 

15. W 1980 roku następcą Edwarda Gierka na stanowisku pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego 

PZPR został: 

a) Edward Babiuch, 

b) Wojciech Jaruzelski, 

c) Mieczysław Rakowski, 

d) Stanisław Kania. 

………/ 1 pkt 

 

16. Kiedy i w jakiej siedzibie odbyło się pierwsze, założycielskie zebranie Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego w Bielsku-Białej: 

Kiedy (data dzienna): ……………………………… 

W czyjej siedzibie: ………………..……………….. 

………/ 2 pkt. 

 

17. 16 grudnia 1980 roku w Gdańsku uroczyście odsłonięto pomnik w kształcie trzech krzyży. Komu 

był on poświęcony: 

…………………………………………………………… 

………/ 2 pkt. 

 

18. Podaj dokładną datę rozpoczęcia generalnego strajku na Podbeskidziu: 

…………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

 

19. Gwarantem realizacji porozumienia, podpisanego 6 lutego 1981 roku w Bielsku-Białej był 

sekretarz Episkopatu Polski. Podaj jego imię i nazwisko:  

…………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 
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20. W jakim mieście było centrum strajków studenckich, które w lutym 1981 roku doprowadziły do 

rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów: 

a) w Gdańsku, 

b) w Radomiu, 

c) w Łodzi, 

d) we Wrocławiu. 

………/ 1 pkt 

 

21. Kto powiedział słowa: „Apeluję o 90 spokojnych dni...”: 

a) Jan Paweł II, 

b) Czesław Miłosz, 

c) Lech Wałęsa, 

d) Wojciech Jaruzelski. 

………/ 1 pkt 

 

22. Ilu członków liczyła podbeskidzka „Solidarność” w lecie 1981 roku: 

a) 22.300 osób, 

b) 220.000 osób, 

c) 2 miliony osób, 

d) 10 milionów osób. 

………/ 1 pkt 

 

23. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, nazywany „Parlamentem Wolnej Polski”, odbył 

się w: 

a) Hali Olivia w Gdańsku, 

b) Hali Gwardii w Warszawie, 

c) Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 

d) Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

………/ 1 pkt 

 

24. Wyjaśnij, na czym polegała przyjęta przez „Solidarność” idea „samoograniczającej się rewolucji”: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 2 pkt. 

 

25. Z jakimi państwami graniczyła Polska w 1981 roku (podaj pełne nazwy):  

………………………………………………………..…………………………………………………. 

 

………/ 3 pkt. 
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26. W 1981 roku podbeskidzka „Solidarność” działała na terenie: 

a) powiatu bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, 

b) województwa bielskiego, 

c) części województw małopolskiego i śląskiego, 

d) miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 

………/ 1 pkt 

 

27. Wymień najważniejsze restrykcje i ograniczenia, wprowadzone dekretami stanu wojennego: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 3 pkt. 

28. Gdzie doszło do najbardziej tragicznej, krwawej pacyfikacji strajku po wprowadzeniu stanu 

wojennego (podaj miasto i nazwę zakładu):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 2 pkt. 

29. Jaką karę otrzymał w 1982 roku przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Patrycjusz 

Kosmowski: 

a) 3-miesięczny areszt i grzywna 25 tysięcy zł, 

b) internowanie na 8 miesięcy, 

c) 4 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 

d) 6 lat bezwzględnego więzienia. 

………/ 1 pkt 

30. TKK była podziemną, ogólnopolską strukturą „Solidarności”. Podaj jej pełną nazwę i nazwisko 

choć jednego z członków jej kierownictwa: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 2 pkt. 

31. Co to był „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność”: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 3 pkt. 
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32. Kiedy doszło do delegalizacji NSZZ „Solidarność”: 

a) 13 XII 1981 roku, 

b) 31 VIII 1982 roku 

c) 8 X 1982 roku, 

d) 10 X 1982 roku. 

………/ 1 pkt 

 

33. Jak nazywała się radykalna organizacja podziemna, powstała w czerwcu 1982 roku, którą kierował 

Kornel Morawiecki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

34. W jaki sposób Kościół wspierał kulturę niezależną w latach osiemdziesiątych: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 3 pkt. 

 

35. Podaj imię i nazwisko maturzysty, śmiertelnie pobitego przez milicję w Warszawie w maju 1983 r.: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

 

36. Podaj choć jeden tytuł podziemnego pisma, wydawanego na Podbeskidziu przez podziemną 

„Solidarność”: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

37. W którym roku i podczas której pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II odprawił Mszę św. w 

gdańsku na osiedlu Zaspa: 

Która pielgrzymka: …………………. 

Rok: ……………. 

………/ 2 pkt. 

38. Kiedy rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu – podaj datę dzienną: 

…………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 
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39. Wśród uczestników końcowego, plenarnego posiedzenia Okrągłego Stołu była jedna osoba 

reprezentująca Podbeskidzie – podaj jej imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

 

40. Ile miejsc w stuosobowym Senacie zdobyła „Solidarność” w wyniku czerwcowych wyborów 1989 

roku: 

a) 35, 

b) 51, 

c) 99 

d) 100. 

………/ 1 pkt 

 

41. W którym kraju doszło do „Aksamitnej Rewolucji” w 1989 roku: 

a) Węgierskiej Republice Ludowej, 

b) Związku Sowieckim, 

b) Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 

d) Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej. 

………/ 1 pkt 

 

42. Podaj nazwę kraju, którego prezydent – jako jedyny przywódca komunistyczny w czasie „Jesieni 

narodów” – został rozstrzelany: 

………………………………………………………………… 

………/ 1 pkt 

 

 

 

--- Dobrnęłaś / dobrnąłeś do końca testu – gratulujemy!!! --- 

 


