
 

IX Podbeskidzki Konkurs Historyczny 

"SOLIDARNI" 

 

ORGANIZATORZY: 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Informacje ogólne: 

 Konkurs „Solidarni” jest przedsięwzięciem edukacyjnym w formie konkursu tematycznego, 

skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie zainteresowanych najnow-

szą historią. 

 Główne cele konkursu: 

- pogłębianie zainteresowań uczniów najnowszą historią, a zwłaszcza sytuacją społeczno-poli-

tyczną w Polsce i Europie w latach 1980-1989, 

- uświadomienie młodzieży znaczenia NSZZ „Solidarność” w przemianach społeczno-politycz-

nych w Polsce i na świecie, 

- zachęcenie do refleksji nad przyczynami i skutkami wydarzeń z lat 1976-1989 oraz do samo-

dzielnej oceny decyzji, podejmowanych wówczas zarówno przez władze partyjno-państwowe 

jak i opozycję, 

- budowanie wśród młodych ludzi odpowiedniej postawy moralnej i obywatelskiej oraz poczu-

cia dumy z dokonań rodaków, 

- uczenie zasad współzawodnictwa uczniów. 

 

II.   Zasady przeprowadzenia konkursu: 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Bielska-Białej 

oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. 

 Pytania konkursowe dotyczyć będą sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i Europie w latach 

1976-1989, w tym zwłaszcza wydarzeń z okresu jawnej i podziemnej działalności NSZZ „So-

lidarność”, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podbeskidzie. 

 Szkoły we własnym zakresie i według samodzielnie określonych zasad przeprowadzają 

szkolne eliminacje mające na celu wyłonienie najlepszych reprezentantów do udziału w regio-

nalnym finale. Organizatorzy dostarczą zainteresowanym szkołom propozycję testu elimina-

cyjnego. 

 Do finału można zgłosić od 1 do 3 uczniów z danej szkoły. W przypadku zgłoszenia przez 

szkołę chęci przekroczenia tej liczby finalistów decyzję podejmują organizatorzy.  

 Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Biel-

sku-Białej. Uczniowie będą rozwiązywali zadania w formie testu. Czas konkursu finałowego 

wynosi 45 minut. 

 Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie 

po zakończeniu prac komisji konkursowej. 

 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci m.in. dyplomów, książek, albumów, fil-

mów itp., a wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa i upominki książkowe. Dla zdobyw-

ców czołowych lokat i ich opiekunów przewidziano także 3-dniowy edukacyjny wyjazd do 

Gdańska.  



 

III.   Komisję konkursową wyznaczają organizatorzy.  

 

IV.   Terminarz: 

 Do 6 grudnia 2018 r. zgłoszenie gotowości udziału w konkursie z podaniem osoby odpowie-

dzialnej (nauczyciela prowadzącego) na adres mailowy podany poniżej. 

 Czwartek, 13 grudnia 2018 r. szkolny (nieobowiązkowy) etap konkursu w placówkach bio-

rących udział w konkursie celem wyłonienia szkolnej reprezentacji (1 – 3 osoby). 

 Do 22 stycznia 2019 r. przesłanie imiennych list uczestników finału konkursu do organizato-

rów na adres mailowy podany poniżej. 

 Środa, 6 lutego 2019 r. finał konkursu w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ar-

mii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4 – test oraz ogłoszenie wyników i rozdanie na-

gród. 

 

V.   Kontakt z organizatorami: 

 Adres elektroniczny do przesłania zgłoszeń i kontaktu z organizatorami:  

artur.kasprzykowski@ipn.gov.pl 

 Korespondencję można kierować na adres:  

Instytut Pamięci Narodowej  

Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych w Bielsku-Białej 

ul. Piastowska 40 B/212  

43-300 Bielsko-Biała 

 Szczegółowe informacje można też uzyskać telefonicznie w biurze IPN w Bielsku-Białej 

(33 813 63 59 lub 32 207 05 68) codziennie w godz. 9.00 – 15.00. 

 

 

VIII Podbeskidzki Konkurs Historyczny 

„SOLIDARNI”  

--- szczegółowe informacje --- 
 

1. Zakres tematyczny pytań konkursowych: 

 Wydarzenia czerwca 1976 r. i przedsierpniowa opozycja demokratyczna w PRL. 

 Pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. 

 Strajki lipcowe i sierpniowe 1980 r. w Polsce oraz powstanie „Solidarności”. 

 16 miesięcy działalności „Solidarności” (sierpień 1980-grudzień 1981). 

 Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i jego konsekwencje, 

 Polska w czasie stanu wojennego 1981-1983. 

 Rozwój sytuacji społeczno-politycznej w Polsce 1983-1989. 

 Wizyty papieża Jana Pawła II w Ojczyźnie w 1983 i 1987 roku. 

 Działalność podziemnej „Solidarności” w latach 1981-1989. 

 Obrady Okrągłego Stołu i jego konsekwencje. 

 Rok 1989 w krajach środkowo-wschodniej Europy. 

 Sytuacja społeczno-polityczna na Podbeskidziu 1976-1989 (powstanie woj. bielskiego, geneza 

powstania „Solidarności”, działalność NSZZ „Solidarność”, główni działacze, wprowadzenie 

stanu wojennego, działalność konspiracyjna 1981-1988, odrodzenie „Solidarności” u schyłku 

lat 80.). 



 

2. Przykładowa literatura: 

 Opracowania najnowszej historii Polski, np.  

- Wojciech Roszkowski, Najnowsza historii Polski (odpowiednie rozdz. – w zależności od wy-

dania), 

- Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał  

Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989 (odpowiednie rozdziały – za-

kres stron różny w zależności od wydania) - uwaga: pozycja dostępna również w internecie   

( www.polska1918-89.pl ), 

- Andrzej Grajewski, Artur Kasprzykowski  

Czas próby. „Solidarność” na Podbeskidziu w latach 1980-2005 (strony 18-106) - uwaga: 

książka dostępna jest również w internecie  

( http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/wp-content/uploads/2016/10/Strony-1-100.pdf  

http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/wp-content/uploads/2016/10/Strony-101-200.pdf ), 

- opracowanie „Solidarność Podbeskidzia 1980-2010” str. III-XIII, dostępne w internecie:       

( http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/wp-content/uploads/2015/11/dziejepodbes.pdf ), 

- Edukacyjne portale internetowe IPN:  

www.czerwiec76.ipn.gov.pl     www.sierpien1980.pl    

www.13grudnia81.pl           www.rok1989.pl 

 

 

3. Wzór zgłoszenia szkoły do konkursu (termin nadsyłania: 6.12.2018): 
 

 Pełna nazwa i adres szkoły. 

 Adres elektroniczny dla kontaktu z organizatorami. 

 Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs w danej szkole. 

 
 

4. Wzór zgłoszenia uczniów do finału (termin nadsyłania: 22.01.2019): 
 

 Pełna nazwa i adres szkoły. 

 Adres elektroniczny dla kontaktu z organizatorami. 

 Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs w danej szkole. 

 Imiona, nazwiska i klasa uczniów, którzy będą uczestniczyć w finale (1-3 osoby). 

http://www.polska1918-89.pl/
http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/wp-content/uploads/2016/10/Strony-1-100.pdf
http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/wp-content/uploads/2016/10/Strony-101-200.pdf
http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/wp-content/uploads/2015/11/dziejepodbes.pdf
http://www.czerwiec76.ipn.gov.pl/
http://www.sierpien1980.pl/
http://www.13grudnia81.pl/
http://www.rok1989.pl/

