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REGULAMIN KONKURSU 

„HISTORIA BOGDANA WŁOSIKA 

I KOMISJI ROBOTNICZEJ HUTNIKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

– Z OKAZJI JUBILEUSZOWEGO XXV BIEGU MEMORIAŁOWEGO 

IM. BOGDANA WŁOSIKA” 

 

1. Cele konkursu: 

a) uczczenie pamięci Bogdana Włosika, młodego hutnika zastrzelonego  

w 1982 roku pod kościołem Arka Pana w Krakowie; 

b) zaakcentowanie i przypomnienie roli KRH NSZZ Solidarność w życiu 

dzielnicy i jej mieszkańców; 

c) kształcenie postaw patriotycznych młodzieży w wieku szkolnym, 

wskazanie znaczenia zachowania pamięci o przeszłości; 

d) popularyzacja historii najbliższego uczniom regionu; 

e) kształcenie poznawczych postaw uczniów; 

f) rozwijanie uczniowskich zainteresowań historycznych; 

g) budzenie zainteresowania przeszłością; 

h) doskonalenie uczniowskich umiejętności samokształceniowych, 

zachęcenie do samodzielnego studiowania źródeł historycznych; 

i) promowanie działań i osiągnięć uczniów, w tym szczególnie 

uzdolnionych. 

2. Zakres tematyczny: 

a) Stan wojenny i strajki robotnicze w Nowej Hucie jako protest 

przeciwko władzy komunistycznej, ich upamiętnienie. 

b) Życiorys Bogdana Włosika, pamięć o bohaterze. 

c) Historia, działania i znaczenie Komisji Robotniczej Hutników NSZZ 

Solidarność. 



 

 

d) Historia biegu memoriałowego im. Bogdana Włosika. 

e) Dzieje, budowa i rozwój Nowej Huty w latach 1949-1990. 

f) Architektura, kultura, mieszkańcy Nowej Huty w latach 1949-1990. 

3. Organizatorzy: 

a) Organizatorem konkursu jest Komisja Robotnicza Hutników NSZZ 

Solidarność oraz Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza 

Sendzimira w Krakowie. 

b) Z ramienia Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira 

nadzór nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Dyrektor Szkoły. 

c) Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira 

powołuje Koordynatora konkursu oraz Komisję Konkursową dla 

przeprowadzenia i współorganizacji dwóch etapów konkursu. 

d) W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Komisji 

Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność oraz Zespołu Szkół 

Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. 

4. Uczestnicy konkursu: 

a) Konkurs adresowany jest do uczniów nowohuckich zespołów szkół 

zawodowych (Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira, 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespół Szkół Poligraficzno – 

Medialnych, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, Zespół Szkół 

Budowlanych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A., Zespół Szkół 

Mechanicznych nr 3, Zespół Szkół Elektrycznych nr 2). 

b) W konkursie może wziąć maksymalnie pięciu uczniów uczęszczających 

do każdego z wymienionych wyżej zespołów szkół. 

c) Każdy z uczestników powinien posiadać przy sobie długopis oraz 

aktualną legitymację szkolną. 

5. Organizacja konkursu: 

a) Konkurs „HISTORIA BOGDANA WŁOSIKA I KOMISJI ROBOTNICZEJ 

HUTNIKÓW NSSZ SOLIDARNOŚĆ – Z OKAZJI JUBILEUSZOWEGO XXV 

BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. BOGDANA WŁOSIKA” jest konkursem 

dwuetapowym i międzyszkolnym. 
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b) W konkursie może wziąć udział maksymalnie pięciu uczniów (wraz  

z opiekunem) z każdego nowohuckiego zespołu szkół, wytypowanych 

drogą suwerennie wybraną przez zaproszoną do udziału w konkursie 

szkołę. Za zachowanie uczniów, ich bezpieczeństwo oraz przestrzeganie 

regulaminu konkursu odpowiada ich opiekun. 

c) Zaproszenie konkursowe, zakres tematyczny oraz bibliografia 

przedmiotowa zostaną wystosowane do szkół w terminie do  

21 września 2021 roku. 

d) Bibliografia przedmiotowa zostanie opracowana przez członka Komisji 

Konkursowej i będzie obejmować 16 źródeł internetowych oraz  

12 czasopism wraz z materiałami PDF. 

e) W nieprzekraczalnym terminie 5 października 2021 roku Komisja 

Konkursowa zamknie listy uczestników konkursu. 

f) Zgłoszenie uczniów do konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą 

mailową na adres Koordynatora konkursu – Katarzyna Grudzińska, 

grudzinska.pl@gmail.com. 

g) Zgłoszenie uczniów nastąpi poprzez wysłanie wypełnionej karty 

zgłoszenia do konkursu, z podaniem danych szkoły, danych uczniów oraz 

opiekuna uczniów w terminie do dnia 5 października 2021 roku. 

h) Pierwszy  etap konkursu odbędzie się 12 października 2021 roku (we 

wtorek) i rozpocznie się o godzinie 09.15 w budynku Zespołu Szkół 

Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie, os. Złotej 

Jesieni 2, w świetlicy szkolnej. 

i) Pierwszy etap konkursu będzie miał formę pisemną – zgłoszeni 

uczniowie rozwiążą test złożony z 59 pytań zamkniętych, sondujący 

wiedzę historyczną określoną w bibliografii. 

j) Formę testu i pytania do niego opracują wyznaczeni przez Koordynatora 

nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira. 

k) Po rozwiązaniu testu uczniowie wysłuchają prelekcji na temat historii  

i znaczenia nowohuckiego ruchu „Solidarność” wygłoszonej przez 

zaproszonego gościa oraz zapoznają się z archiwalnymi materiałami 

filmowymi dotyczącymi tematyki konkursu. 

l) W czasie prelekcji Komisja Konkursowa oceni prace testowe, po czym 

ogłosi wyniki. 



 

 

m) Do drugiego etapu konkursu zakwalifikuje się pięciu uczniów  

z najwyższą liczbą punktów. 

n) W razie identycznych wyników Komisja zastrzega sobie prawo 

zorganizowania dogrywki / rozszerzenia listy laureatów. 

o) Informację o zakwalifikowaniu się uczniów do drugiego etapu otrzyma 

opiekun uczniów (osobiście, poprzez pocztę elektroniczną lub 

telefonicznie). 

p) Drugi etap konkursu odbędzie się w sobotę, 16 października 2021 roku, 

po Memoriałowym Biegu im. Bogdana Włosika, przed kościołem Arka 

Pana w Krakowie, początek około godziny 13.00. 

q) Za organizację strony technicznej oraz przeprowadzenie i ocenę 

drugiego etapu konkursu odpowiada KRH NSZZ Solidarność. 

r) Drugi etap konkursu przyjmie formę ustną. 

s) Każdy z pięciu finalistów wylosuje kolejno zestaw trzech pytań, na które 

będzie odpowiadał po czterominutowym przygotowaniu,  

z zastrzeżeniem, że czas odpowiedzi uczestnika jest równocześnie 

czasem przygotowania następnego ucznia. 

t) Zestawy konkursowe opracują wyznaczeni przez Koordynatora 

nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira. 

Koordynator zobowiązuje się – osobiście lub przez osobę upoważnioną - 

do dostarczenia zestawów organizatorowi drugiego etapu najpóźniej na 

godzinę przed rozpoczęciem rozgrywki. 

u) Organizator drugiego etapu wyłoni zwycięzcę oraz zdobywców drugiego 

i trzeciego miejsca, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

v) W razie identycznych wyników Komisja Konkursowa zastrzega sobie 

prawo zorganizowania dogrywki. 

w) Możliwe jest także przyznanie wyróżnień. 

x) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagród  

i wyróżnień lub przyznania nagród równorzędnych. 

6. Informacje uzupełniające: 

a) Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator konkursu – 

Katarzyna Grudzińska, grudzinska.pl@gmail.com. 



 

5 
 

b) Regulamin, harmonogram i program konkursu, bibliografia oraz 

materiały do konkursu dostępne będą od 21 września 2021 roku  

w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza 

Sendzimira w Krakowie, os. Złotej Jesieni 2 oraz na stronach 

internetowych Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza 

Sendzimira. 

c) Dane osobowe uczestników konkursu pozostaną w wyłącznej dyspozycji 

Koordynatora konkursu oraz Komisji Konkursowej i wykorzystane będą 

tylko w następujących celach: zgłoszenie uczestnika do konkursu, udział 

w konkursie, ogłoszenie wyników konkursu. 

d) W przypadku obostrzeń sanitarnych i/lub powrotu do nauczania 

zdalnego konkurs może zostać odwołany lub przeprowadzony  

w zmienionej formule. 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   …………………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU 

„HISTORIA BOGDANA WŁOSIKA 

I KOMISJI ROBOTNICZEJ HUTNIKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

– Z OKAZJI JUBILEUSZOWEGO XXV BIEGU MEMORIAŁOWEGO 

IM. BOGDANA WŁOSIKA” 

Dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu): 

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

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Dane uczniów zgłoszonych do konkursu: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Numer 

legitymacji 
szkolnej 

Uwagi 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
Dane opiekuna uczniów (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………............... 
 

…………………………………………………………….. 
                                                                                                                                              (podpis przedstawiciela szkoły) 


